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Здравейте, приятели! 

Четвърт век ни дели от онзи ноемврийски ден, в който ние, от Средно училище "Епископ 

Константин Преславски" положихме основите на една традиция - ежегодната национална 

ученическа философска конференция! Всяка година с любезното съдействие на Община Бургас 

и РУО на МОН, като организатори, ние сме домакини на стотици ученици, преподаватели и 

научни работници от цялата страна, за да се срещаме, мислим и творим под мотото "Човек 

- свят". 

Защото човек учи, за да знае, но какво би било знанието, ако не е свързано с моженето. 

Героят на Гьоте - Фауст изрича: "Теорията, драги мой е сива, зелено е дървото на живота"! 

Ако ние знаем и можем, но всичко е само в нас и не успяваме да го споделим с другите, каква 

полза от такова знание! Човек се оглежда в очите на другия, съизмерва се с него и лека-полека 

започва да си отговаря на извечния въпрос, който вълнува човечеството от зората на 

неговото съществуване: "Кой съм аз? Какво да направя с живота си, за какво съм на този 

свят, на какво да се посветя, за да съм полезен на себе си и на другите?“. 

Животът непрекъснато ни изправя пред предизвикателства: природни бедствия, 

болести, войни, смърт ... Пътят ни ежедневно е осеян с трудности. Пътуването във времето 

е изпитание, което формира личността ни: калява волята, изостря сетивата, тренира ума, 

вихри фантазията, взривява чувствата с една-единствена цел - да открием любовта. 

Любовта към себе си, към ближния, към другите, към човечеството! И вечен спътник в това 

пътуване към любовта е нашата вяра. Вярата в собствените сили, вярата в Доброто, в 

хармонията и красотата! Вярата, че можем да създадем живот, да го опазим и съхраним, 

да го спасим! Без нашата любов, без нашата вяра, този свят би бил едно ужасно място. 

И днес ние заявяваме живота като висша ценност, мисленето - като Божи дар, 

а разказването - като хуманизъм от най-чист вид! 

Да подредим този свят! 

Нека 25-то издание на нашата философска конференция започне сега! 

На добър час! 

 

Мартин Илиев 

Директор на Средно училище „Епископ Константин Преславски“ - Бургас 
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АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ИВАНОВА 

СУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XX ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

ГЪСАРКАТА НА КЛАДЕНЕЦА 

Изминаха много години оттогава. Един хубав летен ден, разхождайки се с моята 

внучка, срещнах една много стара и красива жена. Тя цялата сияеше и сякаш около нея 

се излъчваше навсякъде доброта. Коя ли беше тази старица? Сякаш я познавах отнякъде. 

Ами да! Това беше дъщерята на гъсарката от кладенеца. Принцесата беше доста стара, 

но доброто ѝ сърце сякаш я беше дарило с вечна младост. Тя седна на скамейката до нас 

и ни доразказа историята си. 

И така... 

След като наследих старата малка къщичка от гъсарката, аз останах да живея там. 

Нашата къща се превърна в красив и прелестен палат, а моята майка, гъсарката,  изчезна 

завинаги. Всяка вечер аз тайно се скривах зад голямата, изваяна от злато врата и чаках 

да я зърна. Така и до днес. Гъсарката, моята майка, идваше тайно вечер и приготвяше 

най-вкусните гозби за мен и графа, а по-късно и за двете ми дъщери. След това безследно 

изчезваше в мрака. И така до следващата вечер. 

– Но какво стана с графа и сестрите Ви, принцесо? 

– Какво стана ли? – каза принцесата. – Графът се влюби в мен и се оженихме. 

В деня на нашата сватба забиха празнични камбани и цялото село ликуваше. Бели 

гълъби летяха в синьото небе и пееха сватбения марш. А всички бисери, които гъсарката 

беше събирала през тези три години във вид на дъждовни капки, падаха над селото и 

даваха щастие и спокойствие на всички бедни селяни. Бисерите бяха моят подарък за 

всички тях. Бях истински щастлива. Но знаете ли кои бяха моите шаферки? Моите бели 

гъски. 

– Но как гъски? 

– В деня, когато гъсарката изчезна, изведнъж и къщата се превърна в разкошен 

палат. Белите гъски се превърнаха в красиви девойки, коя от коя по-хубава. Те имаха 

същата съдба като моята. Лоши вещици ги превърнали в гъски и така ги отделили от 

техните домове, за да наследят имуществото им. Но в дворците им царели вечен мрак и 

нещастие. Родителите на красивите принцеси много страдали от загубата на своите 

дъщери. Всеки ден в палатите на красивите девойки долитал един бял гълъб, който 

кацал на прозореца – гълъбът на надеждата. И така в онзи ден белият гълъб долетял с 

маслинена клонка и запял песен: „Кралят и кралицата ще имат вест. Техните принцеси 

се връщат днес”. Чувайки това, дъщерите на вещиците на мига се превърнали в 

нищожни мравки, които никога повече не се появили. Мракът, който царувал до 
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момента, изведнъж дал път на светлината и слънцето се показало навсякъде. Този лъч 

светлина и щастие присъстваше и на моята сватба. Усмивката ми озаряваше всяко кътче 

от моя палат. Ароматът на пресни билки, които гъсарката ме беше научила да събирам, 

беше вълшебство и еликсир за моите гости. Мама и татко се вълнуваха от нашата среща. 

След като ме намериха, татко не можа да понесе, че ме е отпратил от бащиния ми дом и 

скоро си отиде завинаги от нас. Мама стана много тъжна и затворена в мъката си. До 

деня, в който се появиха нейните внучки. Една година по-късно аз родих две момиченца 

– близначки. Розови и пухкави, с малките си ръчички те успяха да върнат вярата на мама 

в доброто и тя стана една привлекателна царица. Моите близначки имаха нещо, което 

ги отличаваше от другите деца. 

Когато се смееха, от устичките им падаха диаманти, а когато плачеха, сълзите им 

бяха чисти бисери. 

– Принцесо, но как така? – попитах аз. 

– Денят, когато отидох да живея при гъсарката на кладенеца, се случи нещастие. 

Отивайки за вода, тя щеше да падне в кладенеца. Видях я и без да се замисля, ѝ 

помогнах. Тогава, без да разбера, тя ме е орисала да родя близначки и от всяка от тях да 

капят диаманти и бисери. Нейният подарък към мен. Ето затова децата ми са по-

различни от другите деца. Така малките растяха весели и щастливи. 

А какво се случи със сестрите ми? Те останаха самотни през целия си живот. 

Съдбата им отреди да живеят в самота, макар че аз всеки ден ги посещавах и помагах. 

Алчността им беше техният най-голям недостатък. Те се опитваха всячески да ни 

навредят – на мен, на графа, на децата ми, но аз продължих да се грижа за тях. Те бяха 

мои сестри и любовта, която изпитвах, не позволяваше да ги оставя изолирани в техните 

замъци. Историята на моята приказка завърши така. 

– А защо разказахте края на тази история на мен и на моята баба, принцесо? 

– Мило дете, избрах точно вас, защото твоята баба е моята праправнучка, а 

историята за гъсарката на кладенеца трябва да се носи от уста на уста още дълги години. 
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ТЕОДОРА МИЛЕНОВА СТОЙЧЕВА 

СУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ” 

ГРАД ШУМЕН, ОБЩИНА ШУМЕН, ОБЛАСТ ШУМЕН 

IВО
 МЯСТО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XX ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

МОЯТ СВЯТ 

Моят свят… моят свят е един рошав хаос, пъстър, динамичен,  преливащ от емоции 

и вълнения, един безкраен пъзел, съставен от … От невинната, нежна синева на лятното 

утринно небе, от прохладата и свежестта на чистия въздух, от мъдрото спокойствие и 

непоклатимостта на земята и жарките огнени прегръдки, от стаената безгранична сила 

и чистотата на водата, от безкрайната радост, скрита в човешката доброта, и ненавистта, 

омразата и ревността, таящи се във всяка лоша дума или постъпка. 

Най-важният елемент в моя свят е небето, което е огледало на настроенията ми. 

Когато преливам от щастие, то се усмихва заедно с мен и се приближава, за да се огледа 

в блестящите ми очи. Тогава слънцето свети по-ярко, облаците се отдръпват, рисувайки 

причудливи форми, зад които наднича синеок безкрай. Тогава аз го докосвам и… летя. 

Когато съм тъжна или ядосана, когато ревнувам, плача или съм на ръба на отчаянието, 

небето не се опитва да ме развесели с красивите си цветове, защото ме познава. Познава 

ме по-добре от всеки друг и знае, че няма да успее да ме накара да се усмихна. Затова 

като верен приятел споделя тъгата ми, плаче с мен, изсипва пороите си върху света и 

мълчаливо се опитва да отмие болката. И идва момент, в който усмивката полека 

изгрява на лицето ми. Тогава небето рисува най-красивите залези, не щади палитрата  

на топлината и обичта. А след като слънцето - неговата душа, залезе, небето изпраща 

безброй ярки звезди, кръжащи като светулки по мастиленочерния хоризонт. Луната, 

тяхната пастирка, също е с тях и когато тя запее своята песен, аз заспивам. 

Заспивам в прегръдките на земята, която в моя свят никога, никога, не се променя. 

Ден след ден, нощ след нощ е такава, каквато съм я създала в представите си – топла, 

твърда, плодородна, изпъстрена с диви теменужки, безброй шарени иглики и току-що 

поникнала трева. Никога не изменя на себе си и точно това ми дава опора, кара ме да се 

чувствам сигурна, защитена, спокойна. Земята в моя свят е дом на увереността и 

подкрепата. Тя ми вдъхва надежда с удивителната си сила, гордост и непоклатимата си 

и препатила същност. Земята е моята котва към реалността, учи ме да бъда твърда, 

непоколебима, силна и да отстоявам важните за мен неща. 

В моя свят има и един развейпрах -  лентяй с ум на дете и душа на отдаден танцьор. 

Въздухът!  Свеж, бодър и с неугасваща усмивка. Духът му, тичащ из необятните гори, е 

ефирен луничав младеж. Спонтанен, винаги прям, искрен и носещ със себе си безкрайна 

ведрина, той преминава с танцова стъпка през трудностите, поклащайки дърветата в 

такт. Едно от най-хубавите му качества е нетърпимостта му към дребните проблеми 

като неизмити чинии, разхвърляна стая, безброй домашни или – пази Боже – спрян 
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интернет, които значително помрачават светлината в очите ми. В такива моменти си 

играе с косата ми, развява я, гъделичка ме, свисти в ушите ми, танцува, закача се и 

винаги успява да ме развесели. Винаги! Но когато се натъжи (а това се случва доста 

рядко, но наистина неочаквано, като извънредно контролно), той изчезва! Ей така, 

просто се изпарява и … аз се задушавам от липсата на радостта, която обичайно носи. 

Тогава пристига сестра му – стройно, красиво, изискано момиче, не много весела, 

но добра компания – водата. С нея времето минава неусетно, защото е изключителен 

разказвач и чудесен слушател. Историите, които създава със сърцето си и напевният ѝ 

глас, в който звучи шумът на морските вълни, действат пречистващо. Само с думи успява 

да докосне съзнанието на човек, да пренастрои чаркове де що има и да го върне обратно, 

леко пренаредено, зашеметено и вероятно някак оцъклено. 

Да, шлифоването на душите не е никак лошо занимание, но водата не може вечно 

да е спокойна и добронамерена, о не! Когато се ядоса, се отприщва неподозираната ѝ 

сила – бунтува се, пени се, залива бреговете с яростта си, наводнява целия свят, за да 

унищожи нещастията, да ги отмие и да забрави за тях. И после пак притихва, пречиства 

духа си наново и се върти в един безкраен омагьосан кръг. 

След бурята се показва слънцето, което води огъня в моя свят. Той целува 

наводнените поля, стопля премръзналите ми ръце и сгрява душата ми. Разгаря 

тлеещите въглени в огнището, събужда задрямали чувства, връща любовта и 

опиянението от живота. Огънят в света ми е пламъкът на свещичката, поставена на 

прозореца и очакваща завръщане, проблясъкът в очите на влюбените. Огънят е 

топлината на майчините ръце, даряващи съчувствие. В пламъците му са стаени страсти 

и вдъхновения, бурни емоции, желания, надежди, но и разрушителна и изпепеляваща 

енергия, която веднъж предизвикана, не оставя нищо по пътя си. Затова толкова живият 

и буен момък все още посещава моя свят по-рядко от братята и сестрите си. 

Е, това са елементите на света ми: небето, богато на настроения, земята – дом на 

сигурността, въздухът – по детски чист и непринуден, прикритата, нежна и остроумна 

вода и вихрушката жарки чувства, представляващи огъня. 

Но нищо от това нямаше да съществува без ,,вечното дерби” на доброто и злото, 

тези два мощни двигателя, дърпащи конците не само в моя свят , а и на всички други 

(без значение дали кръгли, или квадратни, хич ме няма в геометрията). Точно тук обаче, 

в моето царство (впрочем то е плоско и  ромбовидно), където аз пиша сценария на 

кукловодите, се опитвам да давам повече кукли на доброто, на обичта, надеждата, 

светлината. Всяко добро дело се награждава, развива се и слага началото на нова верига 

от добрини, която с времето укрепва и носи искрени усмивки и желания за още и още 

хубави постъпки. Въпреки това злото просто не може да се спре, защото е немалка част 

от всеки от нас, която се отзовава на мига, в който ни наранят или предизвикат. Тогава 

е ужасно трудно да се въздържим да не използваме лошия прякор, колкото и брутално 

забавен да е, да не отвръщаме на нападките, да се стараем сами да не отправяме такива, 

да не се подиграваме, да не нараняваме, да не говорим зад ничий гръб, да не обиждаме 

и злепоставяме и .... Виждате ли, дори и аз пиша за лошите думи и постъпки повече… 

защо? Май че защото ми е по-лесно…  
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И ето я причината, поради която избрах в моя свят да грее силата на добрините – 

по-трудно се създават, изискват жертва, която те развива, обогатяват душата ти, 

изпитват честността и те правят човек. Захванеш ли се веднъж със злото, същността ти 

закърнява, залиняваш и постепенно, отнасяйки съзнанието ти отвъд хоризонта на 

любовта към човека, то те прави чудовище.  

А аз избрах да бъда човек! 
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БОРИСЛАВА ИЛИЕВА ЧОТРЕВА 

ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I” 

ГРАД ВИДИН, ОБЩИНА ВИДИН, ОБЛАСТ ВИДИН 

IВО
 МЯСТО В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XX ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„КОЛКОТО ПО-НАПРЕД ОТИВА РАЗУМЪТ, 

ТОЛКОВА ПО-СИЛНО СКЪРЦА СЪС ЗЪБИ ФАНАТИЗМЪТ.“ 

ФРАНСОА-МАРИ АРУЕ – ВОЛТЕР 

Американският философ Хилари Пътнам разказва един класически съвременен 
разказ. Представете си, че някой човек е подложен на операция от зъл учен, мозъкът му 
е изваден и поставен във вана, пълна с хранителни вещества, поддържащи го жив. А 
нервните му окончания са свързани със суперкомпютър, който създава илюзия за 
заобикалящ свят - небе, гора, слънце. Така целият свят на този човек не е нищо повече 
от пътуващи импулси от компютъра до мозъка. По принцип човечеството едва ли 
приема, че е „мозък във вана“, но нима има сигурно доказателство за обратното? Можем 

да приемем, че в основата си този мисловен експеримент е осъвременена версия на 
историята за злия демон, провокирал съмнението на Декарт: „Предполагам, че някакъв 
зъл демон с безпределна сила и хитрост използва цялата си енергия, за да ме заблуди. 
Смятам, че небето, въздухът, земята, цветовете, формите, звуците и всички външни 
неща са просто заблуди от сънищата, които той е създал, за да обърка преценката ми”. 

И Декарт не е единственият, който се опитва да разбере „какво се изисква от едно 
положение, за да бъде то вярно и сигурно.“ 

Човешкото съзнание е арена на противоборството между вяра и разум от дълбока 
древност. Първоначално митологията предлага обяснение на всичко. „Митът - пише 

Мирче Елиада - разказва една свещена история, свръхестествено откровено събитие, 
случило се „в зората на Великото време,“ в свещеното време на началото“. По-късно 

религиите се опитват да дадат отговор на въпроса за възникването и смисъла на 
съществуващото и отговорът бил ясен – Бог. В християнската религия, където човек 
получава Откровение от Бога, се открояват истинни принципи на вярата, закрепени 
чрез догматични положения. Св. Йоан Дамаскин представя тълкувания на някои от 
положенията на символа и вярата: „И така, ние вярваме в единия Бог, едното начало... 
който съдържа и съхранява всичко... прониква, без да оскверни, във всичко 
съществуващо и продължава след всичко... понеже е надсъществуващ и надсъщностен“. 

Неизбежно възниква проблемът какво означава нещо да съществува. А дали Бог 
съществува, и ако да, то защо съществува? Всички тези питания отново препращат към 
дилемата вяра или разум. Дали да се доверим на догматичните принципи на религията, 
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убеждаващи ни в истините на вярата? Или да се обърнем към философстването, което 
ни дава свободата да изберем знанието и разума по пътя към истината. Именно чрез 
знанието и разума човек успява да повдигне булото на илюзията, привидността, 
догмите, за да открие смисъла на съществуващото. Може би най-верният път към 
истината се крие в една строфа от дзенбудизма: „Пътят не е сред видимите неща, нито 
сред невидимите... За да се озовеш на него, разтвори себе си широко като небето“. Аз 

бих допълнила - отвори се за знание и разум. Когато човек знае и разбира, светът е 

различен. 
Способността за приемане на възможен друг ред, за разбиране на основанията, 

поради които нещо е истина или неистина според условията, в които се е породило, 
пребивава или ще бъде, е разумът. Разумът е абсолютен, доколкото е навсякъде и е 
вечен. Разумността се превръща във вечна истина. Мисленето, което мисли само по себе 
си, е доказателство за съществуването на всеобщото. Мисленето и философстването са 
опит за „надхвърляне“ крайността на догмата със средствата на разума. И отново се 
доверяваме на философията. 

В крайна сметка философията е форма на живот – смелостта да избереш себе си, 
да си самодостатъчен. Безмълвието на Космоса или словоохотливостта на Духа, 
медитация или абстракция, вътрешност в традицията или мобилност „в” мига – 
аспекти, от които философът съзижда своя свят. За да не осъжда, а да разбира; повече 
да разбира, защото философът е „каещ се съдия”, както казва Албер Камю. Не-
философът може да бъде философски школуван, но ако няма „дързостта да бъде 
мъдър,” просто увеличава групата на т.нар. „интелектуални страхливци” Не-философът 
се страхува да мисли. Сам. 

Религиозният човек, подвластен на догмите, за Волтер е Не-философ. Има много 
какво да научим за разума като двигател на прогреса от Волтер. Той надава тръбен зов 
срещу религиозния фанатизъм, вижда във френската църква и държава главните 
врагове на справедливостта. Волтер подчертава човешката невъзможност да разбере 
огромността на Вселената и осмива опита за унищожение на малкото, което се знае за 
този свят в картината на цялото, както и теориите, предлагани от „философи” и теолози 
за обяснение на предполагаемата, управлявана от Бога Вселена. Волтер ни посочва, че 
не можем да доловим дори проблясък на нещо, което се извършва действително в света, 
нито сме в състояние да го променим. Капитанът на кораба не се тревожи за плъховете 
в трюма, така и Конструкторът на нашата Вселена може би не се тревожи за нас. Защото 
кое ни дава правото да се заблуждаваме, че сме различни от плъховете? В първата си 
поема за Лисабонското земетресение Волтер казва, че всичко, което можем да направим, 
е да страдаме, да се подчиняваме и да умираме. Това, което можем да направим, казва 
той, е да обработваме градините си. Тази пасивност към Вселената е дублирана с 
атаката му срещу сътворените от човека злини. Той отдава по-голяма част от злото на 
религиозната традиция и на институциите, които водят образователния и културния 
живот. Волтер представя религията като извор на злини, връхлетели човечеството. Той 
отхвърля суеверното невежество, наивното разбиране на света и преклонението пред 
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божество, измислено от хора. Религиозните възгледи са използвани за манипулация и 
масов контрол. 

Връзката между човека и Бога в Стария завет е страхът. В „мрачната рамка“ на 
фанатизма човек изглежда нищожен пред божието всемогъщество и тайната на 
божията промисъл. Той непрекъснато е изложен на божия контрол – награда или 
възмездие. Бог е отвъдно вградена в човешкото сърце съвест, която измерва делата и 
помислите според греха или заслугата. Човек е спохождан в света от Бог като 
необяснимо присъствие. Неразбираемостта на наградата или наказанието не 
накърняват тяхната безусловност. „Спиритуализацията“ на съществуващото влиза в 
противоречие с разума.  Фанатизмът ражда предразсъдъци. Разумът ражда прогрес. 
Просвещението вярва, че прогресът ще възцари „рая“ на земята. Просвещението 
разомагьосва света. Знанието сломява въображението. 

Волтер се възхищава от шотландския философ Дейвид Хюм и също като него 
приема, че вероятно има интелигентна причина за реда във Вселената. Той иронично 
отбелязва: „Ако Бог не съществува, човек трябва да го измисли”. Ако хората се 

освободят от предубежденията си, от религиозните догми, те ще могат да достигнат до 
естествените човешки закони чрез силата на разума си. Тези закони ще помогнат на 
човечеството да изгради едно справедливо общество. Схващанията на Волтер са близки 
до деизма, който отрича всяка свръхестествена намеса на Бога в този свят. Според 
деизма Бог е чисто отвъден. Тук господар е човекът. Вяра и разум си дават среща 
именно в действията на човека. Действието изпитва рационалността на дееца. То е 
жива критика на своя проект. То решава или не решава даден проблем. Съществуват 
две състояния – съхранение и експанзия. Съхранението е нагласа за спокойствие. 
Експанзията търси пробиви, тя създава новото, тя се бори с догматичността. Изтръгва 
ни далеч от фанатизма. Експанзията ни позволява да видим проблемите по-ясно и по-
точно, позволява ни да поемем инициатива. А инициативата е натоварена със свобода. 
Свободата е товарът на съществуването. По пътя на прехвърлянето на отговорността 
към божеството аз мога неусетно да се лиша от свободния си избор. Светът не е място 
за пасивност. Животът е един и следва да се живее интензивно. 

Фанатизмът се основава на невежеството. Разумните доводи са единственото 
средство за разгадаване на дълбоката истина за смисъла на съществуващото. Чрез 
разума си всеки човек е свободен. Свободата е неотменима. Нищо не решава вместо мен. 
Аз винаги отговарям. Аз съм свобода. Дори християнският философ Августин казва: 
„Той ти е предложил огън и вода: към което желаеш, ще простреш ръка. Пред човека е 
живот и смърт, и което той пожелае, ще му се даде”. Но само желание понякога не е 

достатъчно. Много по-късно Волтер ще напише: „Осмели се да мислиш самостоятелно“. 

Единствено силата на разума може да победи фанатизма! 

  



XXV Национална ученическа философска конференция „Човек.Свят“ 

13 

 

АНИКА МАРКОВА ШИНИКОВА 

ПМГ „АКАДЕМИК СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЬОВ“ 

ГРАД БЛАГОЕВГРАД, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

IВО
 МЯСТО В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XX ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„ЖИВЕЙ ТАКА, СЯКАШ ЩЕ УМРЕШ УТРЕ,  

УЧИ ТАКА, СЯКАШ ЩЕ ЖИВЕЕШ ВЕЧНО.“ 

МАХАТМА ГАНДИ 

Да живее човек, сякаш ще умре утре, означава да изпълни това, което желае, което 

иска да осъществи в своя живот още днес, защото ако смъртта го застигне още на 

следващия ден, то днешният ден е последният му шанс да се себеосъществи. Или иначе 

казано – всеки ден да прави това, което иска да направи преди своята смърт, да 

съществува така, както иска, преди да премине в своето несъществуване, всеки ден да 

изпълнява предсмъртния си списък с желания и с цели. Защото, както ще каже Булгаков 

в „Майсторът и Маргарита“, най-страшното не е, че човекът е смъртен, а че е внезапно 

смъртен и няма как да е сигурен дори в своя утрешен ден. 

 В такъв случай да живееш, сякаш ще умреш утре, означава да осъществяваш себе 

си, осъзнавайки своята тленност и своята неустойчивост, осъзнавайки че никога не 

можеш да бъдеш сигурен, че ще можеш да осъществиш това, което ще отложиш, че може 

внезапно и неочаквано да загубиш всяка възможност да направиш каквото и да е в своя 

живот. И “Carpe diem!“ ще е движещата сила на такъв живот. 

 Живеенето за мига обаче неизменно е утвърждаване на съществуването тук и 

сега, т.е. колкото и да е неустойчив човек, поради своята тленност, да утвърждава себе 

си поне в този момент, да се усеща съществуващ и никой и нищо да не може да му отнеме 

това негово съществуване точно в този момент, когато съществува, макар и в следващия 

миг той наистина може внезапно да премине в несъществуване. Това Чанишев в 

„Трактат на небитието“ представя като утвърждаване на битието, поради страх от 

небитието, като опит за бягство от небитието, защото копнежът по това да се усещаш 

жив, сам по себе си, означава нежелание и отвращение от това да не бъдеш жив. 

И по такъв начин животът, който описваме, ще е изграден на основата на 

осъзнаването на вероятността за възможната смърт във всеки един момент, а след като 

това твърдение се осъзнава и даже се живее спрямо него, то тогава смъртта трябва да 

бъде и приета като неизбежен факт. В същото време обаче този живот е едно 

своеобразно отричане и бягане от смъртта. Или иначе казано – да живее човек, сякаш ще 

умре утре, ще означава да отрича и приема смъртта едновременно – да я приема като 

непоправим факт, но да я отрича като необходимост в дадения момент. 



XXV Национална ученическа философска конференция „Човек.Свят“ 

14 

 

Както обаче казва Аврелий: „Човек може да бъде лишен само от настоящето, 

понеже само него притежава. Никой не губи онова, което не притежава“. Тъй като 

миналото вече е приключило, а бъдещето все още не се е случило, единственото, което 

притежава човек, е настоящият момент. И да живее в него, да го усеща и да го 

утвърждава, означава да осъзнава единственото, което има, но и единствената част от 

своето съществуване, от която може да бъде лишен. Отлагането за утрешния ден, ще 

означава отлагане не само в нещо несигурно, а и в нещо, което дори не притежаваме. И 

живеенето за мига, ще означава неговото оползотворяване, и то именно на това, което 

притежаваме. Защото отмине ли мигът, той повече не ни принадлежи. 

Да се учи човек, сякаш ще живее вечно, означава да трупа знания, сякаш няма да са 

му нужни просто за остатъка от неговия така или иначе краен живот, а за вечността, 

завинаги, т.е. не временни, а вечни знания, и не да попива знания, а после те да умират 

заедно с него, а да попива знанията и те да живеят вечно, както него. 

Знанията, сами по себе си, обаче за крайния човек, осъзнаващ своята тленност, 

също са крайни и то точно толкова, колкото и човека. И оттук идва и въпросът дали има 

смисъл в това да се прави нещо, което ще бъде нетрайно, да се влагат усилия, в нещо, 

което ще съществува до време. Както пише в Библията в „Книга на Еклисиаста“: „И 

насочих сърцето си да познае мъдрост, да познае безумие и глупост, но узнах, че и това 

е гонене на вятър; защото голяма мъдрост – голямо страдание и който трупа познания, 

трупа печал“. 

И тук идва неизбежността на въпроса – защо човек да трупа знания, които ще са до 

време, които ще се загубят? Но тогава идва и въпросът защо да прави каквото и да било, 

защо и изобщо да живее, след като така или иначе животът му ще приключи? 

Да се учи човек, сякаш ще живее вечно, означава да вижда смисъла във всяко едно 

знание, да не вижда безсмислие и излишност в него. Можем да приемем тогава, че такова 

учене е също така един вид утвърждаване на съществуването. Защото, докато човек 

приема знанието за ненужно, защото смята, че така или иначе няма да му потрябва, че 

няма да изпита необходимостта от него, то той ще се усеща много близо до смъртта, до 

променливото. 

Да учим, сякаш ще живеем вечно, макар че няма да живеем, означава да 

пренебрегнем своята крайност, да отворим съзнанието си, мислейки за вечното и 

безкрайното, и трупайки знанието, да го отправяме към вечността. И в смъртния да се 

побира нещо безсмъртно, и с тленните си ръце да пълни шепи от извора на безкрайното 

знание. И тогава това учене, отправено към вечността, ще извисява човека, ще го издига 

над неговата крайност. В същото време, обаче, само по себе си и като утвърждаване на 

съществуването, на живота, то то ще бъде и бягство от смъртта, от неизбежността. 

Нека сега обаче разгледаме мисълта на Ганди: „Живей така, сякаш ще умреш утре, 

учи така, сякаш ще живееш вечно“ в цялост. Първата част на мисълта води до 

утвърждаването на човека и бягството от смъртта, именно като го сблъсква с неговата 

крайност, дори с неговия възможен внезапен край. Втората част на мисълта също така 

води до утвърждаване на живота и бягане от смъртта, но като сблъсква човека с 

представата за вечност, за безсмъртност. Или иначе казано – и съзнанието за смъртта и 

за безсмъртието ще отвеждат човека по един и същ път, ще го карат да усеща една и 
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съща необходимост, а именно да се усеща жив във всеки един момент, да се обвързва с 

живота. 

И ако първата част означава да приемаш смъртта като неизбежна и затова да бягаш 

от нея, утвърждавайки живота си, а втората част – да пренебрегваш съзнанието за 

своята крайност, за да може да се издигнеш над нея и да черпиш от безкрайното, то 

тогава животът, който ще обединява тези твърдения, ще може да се представи така – да 

имаме съзнание за смъртта, но всяко наше действие да ни кара да се чувстваме все по-

далече от нея. 

И с всяка една секунда човек обективно се приближава все повече до своя край, но 

с всичко, което прави, докато е жив, той утвърждава своето съществуване, или иначе 

казано, субективно с всяка една секунда той е все по-жив и все по-близо до живота и по-

далече от смъртта. И така човекът се отдалечава от смъртта, докато се приближава към 

нея. 

Философията може да се приеме като най-всеобхватния извор на знание, защото не 

се ограничава в една определена сфера на света и живота. Както казва Аристотел: 

„Науката на философа е наука за съществуващото, доколкото то е съществуващо изобщо, 

а не за отделни негови части“. 

И както Платон във „Федон“ казва, че тези, които философстват, се учат да умират, 

защото те в най-голяма степен са пренебрегнали тялото си, отдали са се на душата и се 

стремят към Истината и към Знанието, т.е. разграничават душата от тялото, а смъртта е 

именно това – душата да се отдели от тялото. 

И в такъв случай да се учиш, сякаш ще живееш вечно, може да се приеме, че това 

вечно, е всъщност безсмъртието на душата, т.е. докато душата е в тялото, тя да се учи, 

защото ще живее вечно. Тогава това учене няма да бъде свързано със смъртта на всичко, 

а само на тялото, и с безсмъртността на душата. 

И мисълта на Ганди може да бъде разглеждана по този начин – да живееш така, че 

да даваш храна на смъртното в теб, сякаш ще умреш утре, но да се учиш така, че да 

храниш безсмъртното в теб. 
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ДАРЕНА МИЛЕНОВА СЛАВОВА 

МГ “Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ 

ГРАД ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА 

IВО
 МЯСТО В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XX ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„ЧОВЕКЪТ Е ЕДИНСТВЕНОТО СЪЩЕСТВО, КОЕТО УСЕЩА 

СОБСТВЕНОТО СИ БИТИЕ КАТО ПРОБЛЕМ, КОЙТО ТРЯБВА 

ДА РАЗРЕШИ И ОТ КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗБАВИ.“ 

ЕРИХ ФРОМ 

Многовековната история на философията е най-доброто свидетелство за интереса 

на човека към проблема за битието. Раждането на философията започва с въпроса 

„какво е битие“. Още първите древногръцки мислители се питат кое е началото на 

съществуващото, кои са неговите основания. Способността да можеш да задаваш 

въпроси, имащи за цел установяването на „каквината“ на нещата, е способност за 

рефлексия. Единствен човекът поставя тези въпроси и се стреми да намери отговорите 

им и тъй като той се възприема като част от съществуващото, чиято същност търси, той 

проблематизира и собственото си битие. В същото време човекът се осъзнава като 

различен от всичко останало и това поражда необходимостта от саморефлексия. 

Фактът, че човекът притежава самосъзнание, му дава възможност да бъде 

свободен, да достигне до тайните на битието и именно тази възможност поражда у него 

усещането за непримирима нужда от задаване на въпроси. Съзнателността, присъща на 

човешката му природа, го тласка към непрекъснатото търсене на истината за света и за 

самия него и превръща съществуването му в поредица от избори, доближаващи го или 

отдалечаващи го от решението на проблема за битието. 

Проблематизирането на собственото битие е присъщо само на човека, тъй като той 

единствен притежава способността да се впуска в неуморно търсене на истината. Тезата 

за превъзходството на човека над останалите живи същества е защитавана от мнозина 

философи и творци от Възраждането и Новото време като Джовани Пико делла 

Мирандола, Блез Паскал, Франсис Бейкън, Рене Декарт и др., изградили впоследствие 

съвременната ни представа за човека като личност. Имануел Кант в своята 

„Антропология от прагматична гледна точка“ пише: „Обстоятелството, че човекът може 

да има представата за Аз, го издига над всички други същества“. Азността като 

способност да осъзнаваш е ядрото на личността. Тя предпоставя способността да 

правиш избори, да градиш сам себе си и да надмогнеш природното. 

Всички тези концепции представляват едно богато наследство за съвременната 

философия и за разбирането ѝ за човека като единственото създание, способно да 
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проблематизира собственото си съществуване и да търси истината, според която да 

гради идентичността си. Наследство, с което се осъществява не само диалог, но и спор.  

Философите екзистенциалисти достигат до извода, че разрешаването на проблема 

за битието е неизменно свързан с проблема за собственото съществуване. В своята 

„Фундаментална онтология“ Мартин Хайдегер превръща човека в изходна точка за 

откриването на истината за битието. Терминът, който той въвежда - Dasein („тук-

битие“), е противопоставен на класическите метафизически теории, в които човекът е 

Аз, разумно същество, а битието е онова, срещу което той е изправен, което той трябва 

да опознае. За екзистенциалистите пътят към битието не е единствено постижим чрез 

разума, който е само част от човешката същност. Да мислиш за битието означава да 

имаш нагласата да го правиш, както пише Хайдегер в статията си „Какво е това 

философията“. Хайдегер възприема човека като несвободен, когато е част от 

обществото. Той живее с другите и си служи с материалните блага, за да осигури 

собственото си оцеляване, но по тази начин съществуването му се превръща в 

подчиненост на правилата за съжителство с другия и на материалното, от които е пряко 

зависим. Този тип човек е наречен Das Man или това е масовият човек. Das Man е 

несвободен, но притежава в себе си потенциала да постигне себе си. Реализирането на 

този потенциал става посредством екстазирането, отделянето от зависимостта на 

неавтентичното съществуване, самоосъзнаването на човека като битие-към-смъртта. 

Тогава човекът е свободен, тогава той надмогва подчинеността си на преходното и 

разрешава проблема за собственото си съществуване като постига пълнотата си. 

В съвременната философия човекът се възприема много повече като 

съгласуваност на различни елементи, отколкото като непрестанно противопоставяне 

на рационално и ирационално. Това се дължи и на развитието на психологията, която 

съумява да даде нови обяснения на принципите, ръководещи човешкото поведение. 

Един от най-влиятелните психолози на XX в., Ерих Фром, пречупва класическите 

философски проблеми за човешкото битие и свободата през призмата на психологията. 

Той зачита големия принос на Зигмунд Фройд, който се занимава изключително с 

„наблюдението и анализа на нерационалните и несъзнателните сили, определящи 

някои страни на човешкото поведение“, но в същото време не дава превес нито на 

разумното у човека, нито на ирационалното. За него всяко нарушение на равновесието 

довежда до осакатяване на личността и величието на човешкото самосъзнание се дължи 

именно на равнопоставеността между разум и усещания.  

Усещането за себе си като различен е спонтанно, то предхожда разума и 

осъзнаването на факта, че си сам срещу света и другите, а оттам и сам срещу себе си и 

това е „проблем, от който не можеш да се избавиш“, защото осъзнаваш обречеността да 

си свободен да изграждаш себе си.  Жан-Пол Сартр възприема човешката свобода като 

обреченост – той твърди, че „Човекът е осъден да бъде свободен“. Неговото схващане е, 

че човекът се ражда два пъти – веднъж като живо същество и втори път като личност. В 

статията си „Екзистенциализмът е хуманизъм“  Сартр дефинира първия принцип на 

екзистенциализма – именно , че екзистенцията предхожда есенцията и човекът е такъв, 

какъвто сам се направи. Това е и причината човекът да не може да се избави от 

проблематизирането на битието си и от избора на собствената си същност. Той е 
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неизменно свободен и неразривно свързан със собственото си битие. В същата статия 

Сартр говори именно за тази свързаност, определяща битието като човешко: „Човекът 

отначало е проект, който се преживява субективно, а не някакъв мъх, плесен или цветно 

зеле; преди този проект нищо не съществува; на небето нищо не е написано и човек ще 

бъде това, което е неговият битиен проект.“ 

Според Фром човекът сам избира дали да бъде свободен или не. В книгата си 

„Бягство от свободата“ той пише, че „свободата е характерна за съществуването на 

човека и съдържанието ѝ се изменя в зависимост от това доколко той се чувства и 

възприема като независимо, самостоятелно същество“. „Индивидуализираният човек“, 

както Фром го нарича, е откъснат от природното, той е прекъснал всички „първични 

връзки“. Този човек е осъзнат, но сам. Единствено в самотата може да се стреми към 

свобода и независимост. Човекът се мисли като същество, пригодно да бъде свободно, 

но тази свобода често е трудно постижима и това я прави достъпна за малцина. Да си 

свободен означава да си отговорен пред себе си и другите, товар, който е непосилен за 

мнозина. 

По тази причина нерядко се наблюдава съзнателен отказ от свободата – една от 

алтернативите на себеизграждането. Вместо да поеме отговорността да бъде себе си, 

човекът предпочита да влезе в нови зависимости, да бъде един от многото, човекът-

маса, както би се изразил Хосе Ортега-и-Гасет. Такъв вид зависимост може да бъде 

съвременното ни отношение към научния напредък и произтичащата от него 

самоувереност, която кара човек да живее в самозаблуда, че всичко е възможно и че той 

е господар на света и другите. По този повод в „Малка школа по философско мислене“ 

немският екзистенциалист Карл Ясперс казва следното: „Нещастието на човешкото 

съществуване започва, когато узнатото чрез науката започне да се мисли за самото 

битие и когато всичко, което се изплъзва от науката, се смята за несъществуващо“. 

Научният напредък не може да донесе познанието за собственото съществуване, той по-

скоро ни отдалечава от пътя, който ни води към нас самите. Ясперс определя научния 

подход като „редуциране“ на битието до битие на обектите. Той дефинира азността като 

плод на само-битието (екзистенцията). Основната задача на философията като 

проясняване на екзистенцията, е насочването на човека обратно навътре към самия 

него, към корените на самобитието, до което не може да се достигне чрез изследване 

на света отвън. 

Човекът усеща битието си като проблем, но са му необходими всеотдайност и смелост, 

за да се впусне в търсене на решение на загадката. Затова е напълно уместно да 

заключим с думите на Макс Шелер: „Животното живее изцяло в конкретното и в 

действителността. С всяка действителност е свързано място във времето и място в 

пространството, представа за тук и сега… Да си човек означава да противопоставяш на 

такъв вид действителност едно решително НЕ“. 
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МИШЕЛ СВЕТЛИНОВА ДИМИТРОВА 

СУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXI ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

ПРИКАЗКА С НЕОЧАКВАН КРАЙ 

Има хора – цял живот четат приказки. Има хора, които изобщо не четат. Тези – 
първите – вярват на приказките, а другите – те само се намират на приказка... 

Та, заслушал се веднъж вълкът какво си говорят за него. Глупав бил, лош бил. 
Изяждал на децата бабите, на селяните – агнетата. Замислил се. Цяла нощ будувал... 

Минало се време. Един ден Кумчо Вълчо дочул, че Червената шапчица ще ходи при 
баба си. Болна била, ангина получила. 

– Чакай – казал си – сега ще ги науча – тези, които четат, и тези, които само си 
приказват! 

Пресрещнал той момичето, запитал го: 
– Къде отиваш, Червена шапчице? 
– Отивам при баба да ѝ занеса питка, чай и масълце, че е много болна – отвърнало 

девойчето, като забравило заръката на майка си – да не говори с непознати. 
– А тя все още в онази къщичка ли си живее, или се е преместила в модерния град? 
– Там е, на село. Съвсем сама е. Хората избягаха, пръснаха се по света, щастието си 

да дирят. 
Зарадвал се вълкът. Това и чакал. 
– Добре, добре! Иди да я видиш! Но мини по ей този път, че другият сега е в ремонт. 

Нали знаеш, пак го поправят! 
Тръгнала Червената шапчица по дългия път през гората, а Вълчо хукнал с все сили 

по магистралата. Едвам се спасил от колите, които фучели край него като свирепи хали. 
Добрал се до селото преди момиченцето. Почукал на вратата на бабата, но никой не 
отворил. Побутнал я, тя заскърцала и бавно се отворила... 

Червената шапчица вървяла, вървяла през гората. Много от дърветата, които 
познавала, вече ги нямало. Не набрала цветя – оставила ги да си живеят. Птича песен не 
дочула, даже пеперуди не видяла. Всичко било много пусто и страшно. Слънцето вече 
залязвало и ето че се озовала пред бабината къща. Сърцето ѝ се свило. Отворила вратата 
и що да види?... 

Кумчо Вълчо разбрал, че за да не му се подиграват и все от глупост да си пати, 
трябва да се промени, да се поизучи, да помага там, където може. Научил се да чете, да 
пише, образовал се. Станал лекар. Дал на бабата чудно лекарство, бързо я вдигнал на 
крака. Приготвили заедно скромна, но вкусна вечеря и зачакали Червената шапчица. 
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Цяла нощ се веселили –  бабата, внучката и техният нов приятел. 
На сутринта вълкът сякаш се променил. И както сме гледали по филмите или чели 

може би в приказките, на едното му рамо седнало вълче – дяволче, а на другото – вълче 
– ангелче. 

Вълчето дявол изпищяло: 
– Кумчо, полудя ли? Забрави ли поуката от басните – „Вълкът козината си мени, 

но нрава си не променя.“? 
В туй време вълчето ангел го погалило и с мек глас казало: 
– Вълчо, опомни се! Нима искаш вечно да те обиждат, във всяка приказка да си 

лош и глупав? Ето, ти вече се изучи и разбра, че „който добро прави – добро намира“. 
Никога не е късно да се промениш и да станеш добър. Всеки сам избира пътя, по който 
да върви. 

– Така е – рекъл Кумчо Вълчо. – В приказките доброто винаги побеждава злото. Аз 
им вярвам. Затова ще продължа да чета приказки, а другите, тези, които не четат – нека 
само си приказват!  
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ЦВЕТАНА ИВОВА МЕХАНДЖИЕВА 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXI ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ 

Живял някога един баща със своята любима дъщеря. Трудно им било, след като 

майката починала, затова бащата се задомил отново. Втората му съпруга била зла жена. 

Имала си дъщеря, която направила лоша като себе си. Мащехата толкова много не 

понасяла доведената си дъщеря, че накарала съпруга си да я заведе в гората и да се 

отърве от нея. Изпекла питка и заръчала да я пусне от хълма, да изпрати дъщеря си да я 

търси, а той да се върне. Речено-сторено… 

Клетото момиче вървяло и стигнало до едно ябълково дърво. Откликнало на 

молбата на дървото и го почистило от червеите, в замяна получило ябълка и 

продължило по пътя си. Отзовало се също на молбата на геранчето и собата. Вървяла, 

вървяла и стигнала до една къщичка. Стопанката я взела да живее при нея. 

Веднъж стопанката отишла на черква и заръчала на девойката да свари каша и да  

нахрани децата, но да внимава да не ги изгори. Изпълнила заръката и вързала 

гривнички на дечицата. Когато майката се върнала, децата се похвалили с добротата на 

каката и майката ѝ се отблагодарила подобаващо. Завела момичето на реката и го 

потопила в жълтата вода. То в същия миг станало златно като сърцето, което имало. 

Стопанката го изпратила с каручка, теглена от едно коте и едно пате, а по пътя дървото 

му дало златна ябълка, геранчето – студена вода, а собата – златна милинка. 

Когато стигнало до дома, мащехата се разсърдила и креснала на бащата да заведе 

и нейната дъщеря. Изпекла майката питка, бащата я търкулнал, момичето тръгнало 

след нея и после разплакано видяло, че е само. 

Вървяло, вървяло и стигнало до същото дърво, което го помолило да го почисти от 

червейчетата. И нали било далеч от лошата си майка, то с радост му помогнало да 

почисти червейчетата, защото първата крачка към доброто била да не прави зло. По 

същия начин почистило геранчето, захлупило собата и сварило кашичката на децата. Те 

казали това на майка си, а тя им отвърнала, че ще възнагради девойката. Стопанката 

завела момичето на реката и го потопила в зелената вода. Девойчето излязло зелено и 

свежо като най-нежните треви. Самото то изглеждало като току-що разцъфнало цвете. 

Вятърът го галел по аленочервените бузки, цветята го изпълвали с живот, пеенето на 

птичките радвало сърцето му. То пеело и било по-щастливо от всякога. Природата била 

неговият истински дом. Тя го обгръщала с топлина и нежност, пълнела го с живот и 

цялото греело като слънце. Подобно на природата, то олицетворявало красивото и 

доброто. По пътя получило онази обич, която никога не е получавало от майка си. 
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Осъзнало, че когато човек няма пред себе си този лош пример, който да следва, той е 

добър и истински щастлив. Когато се върнало вкъщи, майка му за първи път през целия 

си живот се усмихнала истински. Най-щастливо било златното момиче. То прегърнало 

сестра си и майка си и всички заживели щастливо за дълги времена. 
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МОНИКА ДИМИТРОВА АРНАУДОВА 

ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXI ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„ИСТИНСКИ СЕ ВИЖДА САМО СЪС СЪРЦЕТО. 

СЪЩЕСТВЕНОТО Е НЕВИДИМО ЗА ОЧИТЕ.“ 

През целия си живот се натъкваме на какво ли не. Представете си, ако всеки човек, 

живял някога, опише в една книга всички неща, които са му се случили. Успяхте ли? 

Добре, тогава да продължим нататък. Сега си представете какво ще стане, ако съединим 

всички тези книги в една-единствена. В тази книга ще пише за всяко едно нещо, което 

се е случило на планетата Земя и не само. Все пак в книгата ще има истории и на 

космонавти. Това означава, че във въпросното крайно интересно четиво ще е събран 

целият опит на хората, натрупван с хилядолетия. Даже бих казала, че вече е малко 

прашасал. Та, ако човек вземе да прочете тази книга, която ще наричам просто Книгата 

с главна буква, с огромно нещастие ви съобщавам, че той ще констатира един много 

тъжен факт – колкото и да сме се развили в други сфери, зрението ни си остава ужасно. 

Колкото сме слепи сега, толкова сме били и преди 5 000 години. Освен това имам 

смелостта да кажа, че един човек с избодени очи има шанса да види много повече от един 

човек с напълно здрави очи. Изненадах ли ви? 

Моля ви, не се учудвайте. Само с очи могат да се видят толкова по- малко 

съществени неща, отколкото могат да се почувстват. Но нека да обясня защо говоря за 

съществени неща. Просто е. Те са тези, които наистина имат значение, тези, които са 

непреходни. Те си остават същите. По това можем да ги познаем. Модата се променя, 

автомобилите се променят, къщите се променят. Дори бутилките за вода се променят. 

Но не и истински важните неща. Тук идва ред да обясня защо смятам, че не можем да ги 

видим само с очи. Да вземем например любовта. Можем да я познаем по дребните 

детайли, черти и навици. Но като виждаме това, ние някак чувстваме какво значат тези 

неща и какво изразяват. Чувстваме със сърцето си нещата, които очите съзират и точно 

затова можем да познаем например любовта. И тук, на това място, искам да споделя с вас 

извода, до който достигам - каквото и да видим с очите си, ако не го почувстваме със 

сърцето си, то ние си оставаме напълно слепи за това, което съзираме. 

Тъжната истина е, че ние масово забравяме да чувстваме. През целия си живот 

оставяме очите и разумът да ни водят. Очите ни, колкото и красиви неща да виждаме с 

тях, си остават повърхностни. Те ни казват: ,,Хей, обърни поглед! Виж колко хубави 

дрехи има онзи човек и как му стоят! А колата му блести така ослепително. И тези очи...'' 

Разумът не спира да ни съветва: ,,Защо ти е да правиш това!? В него няма никаква логика. 

Знаеш ли с каква цел го правиш? Помислил ли си за плюсовете и минусите, а? А помислил 
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ли си, ако го направиш, какви ще са последиците?''. И през цялото това време сърцето не 

спира да ни крещи да го чуем, но ние упорито отказваме и отказваме да се вслушаме в 

гласа му. И както желязото, ако не се използва, ръждясва, така и на нас ни става все по-

трудно да чуем думите на сърцето си, ако то е било забравено дълго време. А как можеш 

да последваш съвета на някого, ако не чуваш какво ти казва? Точно това е основният ни 

проблем – забравяме как да използваме сърцето си, забравяме, че имаме такова и че само 

то е способно да види истината, която остава скрита за разума и очите. 

Представете си някой ден да ви се отдаде възможността да видите изгрев. Не 

говоря за какъв да е изгрев, а за нещо невиждано досега. Той ще е толкова прекрасен, че 

ще ви е трудно да повярвате, че е истински. Ще се питате дали сънувате, но няма да има 

никого около вас, който да ви ощипе, за да разберете. Ще се чудите как е възможно да 

има нещо толкова невероятно. Накрая ще бъдете толкова раздвоени дали това, което 

виждате е истина, или не, че просто ще решите, че не ви интересува, защото е толкова 

удивително, че няма никакво значение дали е реално, или пък не. 

 Виждате ли, тук спира да говори разумът и той благородно, но все пак с нежелание, 

отстъпва място на очите. Сега е техен ред. Те бързат да запомнят, да запечатат всичко от 

този съвършен миг. Попиват всеки детайл – как първите слънчеви очи образуват огнен 

кант по ръба на розовеещите пухкави облаци, как слънцето отваря първо единия си 

клепач, за да провери дали му е време да става от сън и чак тогава се показва напълно, 

как дърветата протягат цветовете си още по-далече от предишния ден, доволни, че е 

вече светло отново, как чайките се носят над морето, успокоявайки бурните му вълни. И 

тук очите спират, предават се – просто няма какво повече да видят. Те са се вгледали 

внимателно вече във всичко възможно. 

И сега ще ви кажа нещо учудващо. Този изгрев за нас всъщност още не се е 

превърнал в изгрев – сега е просто слънце, птици и растения. Няма я нишката, която 

свързва тези неща и ги превръща в ... нещо. Тук идва ред на последната стъпка, по която 

ще видим изгрева като изгрев. Първата беше разумът – благодарение на него разбрахме, 

че това, което съзираме сега, е нещо, за което не сме и подозирали, че напълно заслужава 

вниманието ни. Втората бяха очите – те ни показаха всъщност колко красиво и 

прекрасно е това, колко е изумително. Третата стъпка е сърцето. С него ще разберем 

какво е това, което сме видели досега. То първо ще почувства топлината и грижата, с 

която ни милват слънчевите лъчи. След това ще усети как малко по малко растенията 

все по-уверено протягат цветовете си, огрени от светлина. Сега ще почувства 

смирението на синьото море пред сутрешния полет на чайките. И чак в този момент 

виждаме един изгрев. Чак след като сърцето е усетило всеки един отделен елемент, то 

ги съединява. Поотделно те не значат много, но заедно правят нещо. Изгрев. Начало. 

Имам опасения, че аз чак сега осъзнавам напълно това, което съм написала. 

Предполагам, че така се случва обикновено. Започваш да пишеш с някаква идея и 

колкото повече страници изписваш, толкова по-добре ти самият разбираш себе си и 

достигаш до някакъв извод. И сега, с опасността да се повторя, искам да ви кажа извода, 

до който достигнах аз – ние чувстваме със сърцето си нещата, които очите съзират, и 

точно заради това сме способни да видим нещо. Сърцето съединява всички неща, които 
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очите са видели. Точно то ги превръща в нещо. Без него ние не можем да видим каквото 

и да е било. 
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ВИКТОРИЯ ЙОРДАНОВА КАЛЕВА 

МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ 

ГРАД ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА 

IВО
 МЯСТО В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXI ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„ЧОВЕК ВИНАГИ Е СВИКНАЛ ДА ДИРИ ПРИЧИНИТЕ  

И ЗА ДОБРОТО, И ЗА ЛОШОТО ВЪН ОТ СЕБЕ СИ. 

А ТЕ СА ВЪТРЕ В НАС.” 

ДИМИТЪР ТАЛЕВ 

Доброто и злото са категории, съпътстващи човека през целия му живот на 

люшкане между едната и другата крайност и на неуспешни опити да открие причините 

за постоянната борба на тези две начала. Неговата неспособност да намери отговор на 

този въпрос е резултат от фундаментална черта на човешката природа, заключаваща се 

в отказа на личността да търси причините за нещата в себе си. В действителност 

доброто и лошото са следствие от притежанието на съзнание и морален закон във всеки, 

които за жалост често са били замъглявани от неправилна преценка и предразсъдъци, 

дали основание на много инстанции в историята да наложат контрол над 

самостоятелното мислене на личността, превръщайки я в свой роб, който безкритично 

следва установените морални норми, поведение и начин на разсъждение. Липсата на 

саморефлексия, устремила човека към подобни дестинации, се обяснява с нежеланието 

му да поеме вината за изграждането на реалността, в която отделния индивид живее, и 

прехвърлянето на отговорността към външния свят. Непросветеният ум, изпаднал под 

влияние на наложения ред, в комбинация със страха от отговорността, обуславят 

наличието на удобно оправдание (търсенето на причините за доброто и лошото във 

външния свят), което да прикрие истината, че всъщност възможността на нещата да 

притежават някое от тези качества, е единствено способност на личността да определи 

вещите и действията с тях. Тя е плод на субективния опит на отделния човек, 

едновременно поробен от институциите и боящ се да не намери причините за доброто 

и лошото в себе си, а предпочитащ изобщо да не ги търси в същността си. 

Тази концепция намира опонент в лицето на античното мислене, за което е 

характерен аргументът за трансцендентно съществуващия първоизточник, отговорен 

за битието както на самия себе си, така и на всичко останало. В диалогът „Държавата” 

Платон определя този по-висш създател като идея за Доброто, което поддържа баланса 

и хармонията в Космоса и придава характерната същност на всяко нещо. Подобни 

разсъждения за устройството на света утвърждават нищожното място на човека в целия 

механизъм на съществуването и невъзможността той да бъде определящ фактор в него. 
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Схващането за Злото на древните мислители го характеризира като състояние на 

нарушаване  установения ред, което не е вътрешно присъщо на света, но и което в 

качеството си на противоположност на Благото, е неотделимо свързано с него, а по този 

начин и метафизично обосновано. Това е равнозначно на битието на тези две категории 

и възможността те да бъдат особености на дадено нещо, независимо от човешкото 

съществуване, защото в противен случай не би имало Космос изобщо, доколкото, без те 

да са присъщи на света, не би могло и да съществува свят. Ролята на Аза в реалността е 

просто да бъде незначителен елемент, който по никакъв начин не би могъл да бъде 

причина за същността на нещата, а напротив, той самият като същност е резултат от 

трансцендентното Добро. 

Средновековието носи възглед, подобен на античния, но пречупен през призмата 

на християнството, което трансформира „Доброто” в „Бог”, давайки му определението 

абсолютно добро, на което се противопоставя категорията „Нищо”. Всичко в света има 

за изходна точка тези две категории, сливащи се в него и придаващи му конкретна 

същност. Видният представител на християнската философия Св. Августин изказва 

теорията си, че Злото е отсъствие, недостатъчност и липса на Добро в контекста, на 

която само Творецът е съвършен и завършен, а всичко останало е несъвършено, 

незавършено и отчасти зло в самата си природа. Въпреки това предопределено естество 

на творенията, религията свидетелства за промяна във възприемането на отделния 

човек. Човечеството, макар и белязано от грехопадението, притежава частична 

автономия. Що се отнася до спазването на религиозните принципи, в границите на 

човешката воля е да се самоопредели като добра или зла (следвайки Божиите закони 

или отхвърляйки ги), което я отличава от вещите, за които тези качества са 

предопределени и неизменими. Човекът, изправен пред това решение всеки път, когато 

е на прага на извършване на някаква постъпка, притежава цялата сила на избора, а с това 

и отговорността, понякога твърде тежка, за последиците от тях. 

Еволюцията на Аза продължава през епохата на Просвещението, когато той търпи 

промени, все повече отдалечаващи го от невежеството и приближаващи го към ролята 

на творец. С развитието на скептицизма и рационализма догматичното мислене е 

заменено от рационалистическото, което проличава  в думите на Шекспировия герой 

Хамлет: „Нищо не е добро или зло. Мисълта го прави такова”. Отношението на мислещия 

към мислимото е онова, което придава характерната същност на обекта, т.е. от което той 

(обектът) зависи. Доброто и злото в качеството си на особености, които всичко в света 

притежава, са нищо повече от представа на отделния разум. Те съществуват в 

съзнанието благодарение на мисълта. 

Пълната диференциация на личността, отреждаща ѝ мястото на демиург на света, 

се постига през XX век с развитието на екзистенциализма в лицето на Жан-Пол Сартр. В 

своя труд „Битие и нищо” той различава битие-в-себе си и битие-за-себе си. Според него 

първото е истинската същност на нещата, която е неопределена и непознаваема. Това 

би значело, че никога не можем да знаем дали едно нещо е добро, или лошо. Всяка 

определеност възниква от съзнанието, т.е. нашият разум  придава формата. Преди този 

процес на определяне всяко нещо е „плътно” и „непроницаемо”. В такъв случай то не е 

обект на нашето познание, а само и единствено на нашата представа, която се изразява 
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в битие-за-себе си. Това е причината доброто и злото да не са характеристики на нещата, 

а на нашия разум и на моралния принцип, който приемаме за изходна точка. Да бъде 

казано, че нещо е добро или лошо, значи да се отнеме неговата същност и да се 

охарактеризира с някое от дадените понятия.  

В процеса на човешкото развитие са възникнали много теории за произхода на 

доброто и злото, а причината за това е разликата в степента на осъзнаване на отделната 

личност. Те се противопоставят една на друга, защото не поставят човека на едно и също 

място в идеологиите си. В античността индивидът не притежава никакво значение, 

което постепенно във времето се променя, за да дойде денят, в който да притежава 

свободата да бъде творецът на света. Не Доброто, не Бог, а свободният човек гради 

реалността такава каквато е. Доброто и Злото принадлежат изцяло на неговата воля. 
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ВЕСЕЛИНА АТАНАСОВА АТАНАСОВА 

ППМГ ”АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ” 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXI ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„КОЛКОТО ПО-НАПРЕД ОТИВА РАЗУМЪТ, 

ТОЛКОВА ПО-СИЛНО СКЪРЦА СЪС ЗЪБИ ФАНАТИЗМЪТ.“ 

ФРАНСОА-МАРИ АРУЕ — ВОЛТЕР 

Експлозивна революция срещу упадъка в моралните и физическите стандарти 

провокира проявлението на разума. Способността на мозъка да създава мисловни 

процеси, целенасочено да манипулира паметта, въображението, емоциите и волята. 

Процеси, които служат за показатели на положителния, висок еволюционен статус, 

защото са специфични за хората, следователно това ги прави добри. Те са признак за 

успешната интеграция на човека в средата. Но има две версии за човешката история — 

едната е поетична, контекстуална, а другата е аналитична и рационална. 

„Всяка истина преминава през три етапа. Първият е осмиването ѝ, вторият — 

усърдното ѝ опровергаване, и третият — приемането ѝ като самоочевидна.“ Първото 

условие да си фанатик, е да си хедонист. „Илюзията е първото от всички 

удоволствия” - Волтер. Склонни сме да защитаваме това свое удоволствие все едно е 

свята религия, съмнението в тази илюзия е неприемливо състояние, което тревожно 

злепоставя „духовното прозрение", но сигурността в него е просто абсурдна. Ratio — 

осмисляне на общите закономерности, колективно свойство на интелекта и съзнанието, 

с една дума – хармония. Но „в името на порядъка, фанатизмът е готов да внесе анархия.“ 

За богоподобните хора, които описва Дикеарх — древногръцки философ от края на IV в. 

пр. н. е. би било неуместно, некултурно да се употребяват такива жестоки параноични 

обрати в невралната архитектура. Защо при нас, най-висшите твари на тази земя, се 

налагат такива етикети? Нашите факти ли са прашни, или тези сведения достигнали до 

нас? В индуиските теории се говори за четири епохи – първата е съвършена, с всяка 

следваща човешката добродетел спада с 1/4. Отреденото място на съвременността е в 

така наречената Калиюга, последната от тези четири. Апокалипсисът на свободните 

идеи, заменени с консерватизъм и догматизъм, въпреки други маскирани названия, по-

угодни за обществото и за цивилизацията, която е символ на всичко друго, но не и 

пример за успешно поддържане на метаболитно скъпата нервна тъкан. Интригуващи 

съвпадения за отминала Златна епоха. Дисфункция, революция — новото грехопадение, 

залезът на благородството. Но от друга страна, ако пренесем тези писания на земята, 

щяха да съществуват повече богове, отколкото реалности. Доминантният ни Аз има 

ограничени възприятия и постоянно фабрикува задушевни истории, които да обхванат 
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неговите парчета от действителността. Когато се появят други парчета, които 

разрушават досегашните представи за фундаментите на жизнения свят, дъската на 

увереността се поклаща, предубежденията дават ход на фанатизма като форма на 

„самозащита” срещу тази захвърленост. Хоризонтът на разбиране на едноизмерния 

човек е поставен под сериозен риск, съпроводен от тревожност и панически пристъпи. 

Структурализмът поставя много важен проблем — От какво е изградена културата, ако 

изнесем индивида в скоби? Страхът на недефинираните същества. Фанатизмът е 

закономерност за отчуждението. Съзнанието на фанатика съзира разноцветна картина, 

но не е в състояние да използва комуникативния си разум, за да я разтълкува, защото е 

подвластен на спомена за колективните травми на човечеството. Явление на 

прекъснатата, повредена връзка с възприятията, което прави невъзможно дълбокото 

изследване, затова остава само примитивният подход за познание. Наблюдение, 

обсебване от обекта — потенциални актове на съзнанието, но за да не бъде толкова 

празно и летаргично описанието за фанатизъм, каквото е в същността си то. Религията 

напомня за важен порок — леността. Всяко твърдение трябва да бъде съпроводено от 

действени доказателства по вербален и невербален начин. Това е възможността 

фанатикът да докаже дълбоката преданост и вярност към своя Бог, който олицетворява 

еднаквото отношение към света. „Човекът ли е божия грешка? Или Бог е грешка на 

човека?” В името на единната истина не може и двете да са верни. Затова фанатикът се 

опитва да си помогне сам чрез всички достъпни средства, да изкорени contraditio in 

adiekto* (противоречието в себе си). „Великите дела винаги са съпроводени с големи 

препятствия”. Големите препятствия изискват напреднала форма на разума, за да бъдат 

преодолени. Следователно успешният фанатик трябва да притежава голяма доза от 

него, щом се изправя срещу чудовищната черна въпросителна. Терминът за 

декадентство в древния свят на Ницше е: когато „разумът“ надделява над страстите, за 

да „спаси“ човека. Очевидно не сме напускали древността на съзнанието, ако чрез 

свръхлогичността на разума оправдаваме сантимента си към различното. Волтер 

изразява суровата връзка между разума и недостига на духовност, чиято най-страшна 

последица е самозаблуждението. Същевременно твърди, че „никой проблем не може да 

устои на атаките на постоянното мислене”. Нима той самият изпитва върху себе си това 

безпокойство за несправяне с товара на напредналия хомо сапиенс? Краен идеализъм, 

обречен на съмнения. Вярата представлявала вярване, когато нямало разумна причина 

да се вярва, а щом искаш да си човек, не трябва да си фанатик според Емерсон. Е, пак тази 

черна въпросителна – вярваш ли, че искаш да си човек? 

Разумът е способност, но за да не се превърне в закърняла такава, трябва да се развива, 

да се употребява посредством опита, любознателността. Космополитният човек е 

отворен към света, точно както и разумът, ако му позволим. Невзискателността към 

самия себе си е болест, която води до симптом, наречен „закостенял мозък”, характерен 

със своята безнравственост. Причината за фанатизма е именно непластичността на 

закования разум, капацитетът му в „напреднала” фаза. Ако трябва да стреляме срещу 

нещо, то това не е фанатизмът, трябва да стреляме срещу неподвижните или така 

наречени мъртви точки на съзнанието, преди самите ние да се окажем самоочевидно 

жертвоприношение на отдавна умрели богове, догми и предубеждения. 
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СТЕФАНИ ДАНАИЛОВА ВЪЛЧЕВА 

ППМГ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ” 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXI ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„КОЛКОТО ПО-НАПРЕД ОТИВА РАЗУМЪТ, 

ТОЛКОВА ПО-СИЛНО СКЪРЦА СЪС ЗЪБИ ФАНАТИЗМЪТ.“ 

ФРАНСОА-МАРИ АРУЕ — ВОЛТЕР 

Ходът на еволюционното развитие оставя своя отпечатък върху всяко живо 

същество, принуждавайки го да следва естествения път на развитие, надраствайки 

своите предци. Тази изначално заложена в нас задача се превръща в интуитивен порив 

на усъвършенстване, заради което осъзнатата личност се стреми към напредъка на 

своето разумно съзнание. По своята същност преодоляването на някои недостатъци в 

името на индивидуалното развитие е обвързано с разграничаването на Аза от неговите 

страхове и остарели разбирания. Следването на тези стъпки обаче създава опасността 

от обръщането в напълно противоположна посока и раждането на един от най-големите 

врагове на прогреса — фанатизма. 

Философ и идеолог на Великата френска буржоазна революция, Волтер започва 

своята ожесточена борба срещу религиозния фанатизъм. Сенсуализмът, като основа на 

философските му възгледи, го води до убеждението, че прогресът се състои в 

способността на личността да приема чуждия мироглед, вместо тиранически да налага 

своя. Разумът от своя страна представлява затвърждаването на съответни представи по 

конкретни битови, философски или религиозни идеи, благодарение на които Аз-ът 

създава своята идеология. Съществува обаче възможността с изменянето на моралните 

и социалните изисквания на съответната епоха, Аз-ът да се сблъска с противоречиви на 

неговите виждания и да опита да им се противопостави, до момент, в който това 

поведение да ескалира до фанатизъм. Чрез разглеждането на подобна алтернатива, този 

възглед може да бъде схематизиран като яростно защитаване на личностната 

идеология и отричането на всяка чужда такава, която е в разрез с разбиранията на 

индивида. Подобен отказ от толериране на схващанията на другия може да бъде 

разбиран като страх от отхвърляне и изпитване на силна необходимост от налагането 

на личностната призма, през която въпросният индивид осезава своето битие. Такъв 

страх се е зародил толкова назад във времето, че се е превърнал в интуитивен, и така 

отърсването от него става почти невъзможно. Философът Пиер Бейл и авторът на 

статията за фанатизма М. Делейр, публикувана във „Френската енциклопедия“, 

подкрепят тази теза, като дават едно по-ново определение за фанатизма. Според тях 

това е влязло в действие суеверие или плод на незнанието, примитивната душа, 
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ирационалното, или иначе казано – предрационалното съзнание. „Фанатизмът се ражда 

сред нощния мрак на паническия страх и издига първите езически храмове”. 

Историята, позната на обществото до днес, е изпълнена с примери, които 

свидетелстват за жестокостта на фанатизма. Факт е обаче, че такова силно желание за 

отбраняване на собствените ПРИНЦИПИ дава началото си като желание за прогрес, 

който по пътя на своето развитие се изопачава, превръщайки се в оръжие на 

властимащия срещу социума. Конкретни такива прояви са някои от възникналите за 

държането на властта в ръцете на една конкретна личност. С времето, стремейки се към 

запазването на своята политическа мощ, за тази личност се превръща в необходимост 

все по - яростно да натрапва възгледите си, нарушавайки чуждото право на свобода, 

себеизразяване и дори правото на живот. В следствие на тези обстоятелства не би било 

достатъчно да се каже, че фанатизмът представлява само „незнанието". Той се заражда 

при липсата на пълноценно образование и би могъл да бъде присъщ само на индивид, 

който вече е изградил своята идеология, но се е отказал от естествения си път на 

развитие. Именно заради това, проявата на фанатизъм не може да бъде определена нито 

като прогрес, нито като регрес. Тя е тъждествена на застой и е лишена от рационалност. 

Примерите в сферата на религиозния фанатизъм също са неизчерпаеми и са 

съпътствали човечество през вековете. Едни от най - мрачните времена, 

характеризиращи се с проявата на варварство и оправдани по „Божията воля“ , са 

годините на инквизицията. Но дори и след нейното разпадане зверствата, извършвани 

в християнския свят, не се ограничават особено. Типичен пример на фанатизъм и 

междурелигиозна вражда представлява отговорът на един от московските свещеници 

на въпрос, зададен от радиослушателка: как да постъпят жителите на град, в който 

баптисти са построили молитвен дом? Полученият отговор гласи, че трябвало да 

съберат колкото може по - голяма купчина камъни и да удрят по прозорците на 

баптистите, докато те сами не се махнат оттам. Такъв отзив е в абсолютен разрез с 

основните принципи на православието, което трябва да представлява жертвоготовната 

любов към ближния. Всичко това дава обосновката, че съвременният религиозен 

фанатизъм на исляма не е прецедент в историята. Общото между индивидите, засегнати 

от вируса на фанатизма, се обобщава с това, че те започват да заместват Бога, когато 

според тях той се бави с решенията си, и те трябва да поемат ролята на съдници. 

Фанатизмът излиза на авансцената на историята преди всичко в епохи на упадък 

на вярата и криза на религиозното съзнание; второ, в моменти на смяна на духовните 

ориентири, когато мнозинството вярващи има твърде слаби представи в какво вярва; и 

трето — в периоди, през които в живота на обществото преобладава новото. 

Единственият лек, с който може да бъде преборен този личностен застой, е чрез 

образоването на младите поколения, тъй като личността, засегната вече от своите 

фанатични убеждения, трудно би могла да се откаже от тях и да повярва в чуждите 

възгледи. 
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КАТРИН НИКОЛАЕВА ЛАРГОВА 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

НЕВЪЛШЕБНА ПРИКАЗКА 

Високо в бялата планина имало малка метеорологична станция и в нея живеел един 

стар метеоролог. Той бил съвсем сам и когато му оставало свободно време, правел дълги 

разходки. Старецът имал странни способности – можел да превръща пясъка в захар, а 

водата – в мляко, но не практикувал това, защото смятал, че чудеса няма. 

Тръгнал веднъж към края на света. Пристигнал, провесил краката си от ръба и 

изведнъж усетил – до него някой седял. Погледнал –  на самия край бил застанал петел 

и преспокойно си кълвял звездите. 

– Престани! – възкликнал вълшебникът. – Ще ни оставиш без звезди! 

Петелът се смутил, но обяснил, че няма нищо друго за кълване! Разговорили се и се 

оказало, че петелът съвсем не бил петел. Той бил човек и имал жена, много красива жена. 

Толкова я обичал, че станал за присмех на приятелите си. Един от тях, магьосник по 

образование, го превърнал в петел. И сега всички кокошки му харесват, ето защо избягал 

накрая на света.  

– Ако някой ме разомагьоса – въздъхнал петелът, – бих могъл да се върна при нея и 

да живея пак по човешки. 

Метеорологът  въздъхнал: 

– За съжаление чудеса не съществуват! 

Вървели те по края на света като по брега на река. Късно вечерта стигнали до 

мечешка бърлога. 

– Заповядайте! – поканил ги мечокът. – Нямам кой знае какво да ви нагостя, но накрая 

на света с продуктите сме зле ... 

– А ти как попадна тук?  

– Работата е там, че не съм мечок, а петел. Пеех и заработвах доволно. Чудесно е да си 

петел! – въздъхнал мечокът и погледнал петела, търсейки съчувствие. – Ако не беше 

този мед, не мога да го гледам! Малко ми беше зърното, исках да опитам  и меда... За да 

не разбудя пчелите, надникнах  тихо в кошера им. И само като го опитах, усетих, че с мен 

става нещо. Перата ми, крилата ми някъде изчезнаха, а вместо тях – козина и ей тези 

лапи! И най-важното, загубих гласа си. Ето, чуйте! Мечокът заревал и  се молил през 

сълзи: 

– Превърнете ме отново в петел, моля!  

Метеорологът поклатил глава: 

– Едва ли ще се получи. Чудеса няма! 
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– Привет на компанията! – чул се глас отвън. 

В бърлогата надникнал човек. 

– Ти кой си? – изплашил се мечокът. – Да не си ловец? 

– Не, какъв ти ловец! Аз и човек не съм съвсем. Мечок се родих, мечок остарях. И на 

стари години ми се прищя да стана човек. На човека, мислех си, му е по-леко. Сега 

виждам, не е лесна работа да си човек! И обикалям, и търся някой обратно в мечок да ме 

превърне. 

Метеорологът  махнал с ръка: 

– Чудеса няма! 

Седят те в мечешката бърлога и настроението никакво. Всички повтарят 

непрестанно: 

Петелът:  

– Да можех да стана човек! 

Мечокът:  

– Да можех отново в петел да се превърна!  

– Да стана отново мечок! – прошепвал  човекът. 

Писнало му на метеоролога и включил своите вълшебни способности: 

– Станете каквито искате! 

И тутакси всички се превърнали в това, което пожелали, защото го поискал не кой 

да е, а вълшебник, който обаче не вярвал в чудеса. Петелът станал човек, мечокът – 

петел, а човекът – мечок. Гледал вълшебникът – в бърлогата седят пак петел, мечок и 

човек. И въздъхнал: 

– Знаех си аз, не стават чудеса! 

Поука: Чудесата са там, където вярват в тях, и колкото повече вярваме, те по-често 

се случват. По този начин хората пазят надежда, че ще се случи нещо добро и красиво. А 

истината е, че чудесата са вътре в нас. 

Аз вярвам в чудесата, вярвам в приказните герои, защото те ми дават възможност 

да мечтая, разкриват ми един вълшебен свят, свят чист и неподправен, пълен с чудеса. 
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НИКОЛ НИКОЛАЕВА ДАЛАКМАНОВА 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА 

Беше последната вечер на годината. В студа и тъмнината на безлюдните улици 

вървеше малко   гологлаво и босоного момиченце. Вярно, че на излизане беше обуло 

обувките на покойната си майка, но понеже му бяха големи, ги загуби докато бързаше 

да пресече улицата. 

Прозорците на всички къщи бяха облени в светлина, отвсякъде се носеше аромат 

на прясно изпечена храна, а улиците бяха пусти. Само малкото момиченце вървеше 

бавно, стискайки кутия кибрит в измръзналите си ръчички. Не смееше да се прибере, 

защото не беше продало нищо, не беше спечелило и стотинка и баща му щеше да го бие. 

Пък и в къщата им беше като на улицата – отвсякъде духаше, покривът беше пробит и 

нямаше печка. 

Момиченцето седна да си почине в ъгъла между две къщи. Реши да запали една 

клечка, за да стопли премръзналите си пръсти. В светлината на пламъка се появи голяма 

печка, която топлеше толкова приятно... Детето протегна ръцете си, но клечката угасна 

и печката изчезна. 

То запали втора клечка. В нейната светлина изплува маса, постлана с бяла 

покривка и отрупана с вкусни гозби. Носеше се сладка миризма. Момиченцето протегна 

ръце и тъкмо щеше да си вземе от храната, когато клечката угасна и всичко изчезна. 

Детето бързо драсна трета клечка. Пламъкът я отведе в голямото училище. Децата 

седяха на чиновете си и четяха, пишеха и смятаха. Ах, как и тя искаше да ходи на 

училище! Знаеше малко да чете и пише. Беше я научила баба ѝ, докато беше жива. Но на 

училище никога не беше ходила. За да не изчезне и тази картина, момиченцето запали 

всички клечки от кибрита. Гледаше и си представяше, че и тя е в училището и добрият 

господин със странната шапка я учи да пише. Клечките изгоряха, но господинът 

продължаваше да стои пред нея. Малката кибритопродавачка протегна ръка. 

Господинът я улови и заговори с топъл глас. Предложи ѝ да я вземе със себе си, за да 

посрещне  новата година на топло, да похапне и да поиграе с неговите деца. А след  

празниците обеща да я запише на училище и да се грижи за нея, както за своите деца. 

Момиченцето гледаше учудено и не можеше да повярва, че това е истина. Затвори 

очи и видя баба си. Тя му се усмихваше и го подканяше да  започне мечтания живот. 

Защото понякога  мечтите се сбъдват.... Те са  ярката светлина в сърцата на хората, която 

огрява и стопля душите им. 
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Всеки човек трябва да се бори, за да оцелее в този свят, трябва да се изправи пред 

своята мечта и да разкъса тъмнината. Защото ако нямаме мечти, нямаме и цел, към 

която да вървим. 

Понякога мечтите се превръщат в реалност, друг път – не! Но дори и да не се 

сбъдне, мечтата остава в сърцето и пази жив огъня на вярата и надеждата. Вярата и 

надеждата за едно по-добро утре! 
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НИНА НИКОЛАЕВА СТЕФАНОВА 

СУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

КАЗВА СЕ „ПРИЯТЕЛ ПРЪВ“, НО ЗАЩО Е ТОЙ ТАКЪВ? 

Какво е приятелството? 

Според тълковния речник „приятелство“ означава  междуличностна връзка, която 

се изразява в поведение на сътрудничество и подкрепа, взаимно разбиране, уважение и 

привличане, както и прояви на помощ в случаи на нужда или криза. 

Да се запитаме обаче какво означава за нас истинското приятелство? Това е сложен, 

но важен за хората въпрос. Приятелят е ценен за нас, той е най-важното същество, от 

което се нуждаем! Трябват ни неговите обич, доверие, подкрепа... 

А сега нека да разсъждаваме. Какво за вас означава приятелството? Затворете очи 

и нека тази дума изскочи в съзнанието ви. Какво виждате? 

 Аз виждам себе си и моите верни другари.  Виждам как играем безкрайно, виждам 

веселите ни моменти, виждам лъчезарни усмивки, създадени от удоволствието на 

приятелството. С тези славни и незабравими моменти виждам някакви думи, свързани 

в кръг, първата от които е ИСКРЕНОСТ.  

Трябва да бъдем честни едни към други, а да не се лъжем, защото именно тази 

честност ни сплотява все повече и повече. Както Шекспир казва: „Приятел е този, който 

знае всичко за теб и въпреки това те обича”. 

До тази дума се нарежда ЖЕРТВОГОТОВНОСТТА. Ако ваш приятел би рискувал 

собствения си живот за вас или направи голям жест, който ще му коства много, то това 

означава, че вие имате един истински приятел. Според Томъс Фулър: „Приятел е не онзи, 

който съжалява, а който помага”. 

Друга важна дума в този „кръг на приятелството” е СПОДЕЛЯНЕТО. Само на 

истинския приятел бихме  казали всичко, което мислим и чувстваме, без да се 

притесняваме. Само верният приятел би разказал какво му се е случило, да сподели с вас 

проблемите си  дори и най-дълбоките тайни, заключени в себе си. Според Джоузеф 

Адисан: „Смисълът на истинското приятелство е това, че радостта се удвоява, а 

страданието се дели наполовина”.Това е така, защото  верният другар се радва на 

нашите успехи и страда с нашите загуби. 

ПОДКРЕПАТА. Без подкрепа и кураж от приятел ще бъдем самотни, тъжни и без 

желание да творим, затворени да пробваме нови неща и да рискуваме. Опората трябва 

да присъства и в двамата, той да подкрепя вас и вие него, независимо в какъв момент се 

намирате. Пиетро Аретино казва: „Истинският приятел идва за теб, когато всички други 

бягат”.  
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За ДОВЕРИЕТО мога да кажа, че е едно от най-важните неща между двама души. То 

ни носи сигурност и спокойствие, че можем да разчитаме на човека, когото наричаме 

свой приятел, независимо от обстоятелствата. Човек се чувства по-силен и по-способен, 

когато до него има човек, на когото вярва напълно. Да можеш да се довериш на точните 

хора в точния момент, а също така и те да ти вярват. Хелън Келър казва: „Бих предпочел 

да вървя с приятел в тъмното, отколкото сам в светлина”.  

Друга дума в кръга, който аз си представям в съзнанието ми, е ЛЮБОВТА. След като 

чуем тази дума, на всички ни става ясно, че ако тя не присъства в едно  приятелство, то 

това значи, че то въобще не е истинско. Трябва да се обичаме. Дори когато понякога 

спорим, да не се обиждаме и огорчаваме, а да си подадем ръка и да си кажем колко силно 

се обичаме. Не можем да изискваме любов и дружба, ако и ние не я даваме. Българската 

поетеса Надежда Захариева мисли: „Любов е да раздаваш винаги без жал. И мигом да 

забравяш кому какво си дал”. 

От художествената литература учим толкова много за приятелството. „Мечо Пух“– 

една от най-любимите книги на децата по целия свят, ни учи толкова много за това 

какво всъщност означава приятелството и в какво се изразява то. И на това, че дори и в 

най-трудните и мрачни дни, истинският приятел винаги ще бъде до нас. „Ако живееш 

сто години, аз искам да живея сто години без един ден, така че никога да не ми се налага 

да живея без теб!“ 

Друго обичано произведение, в което се разглежда темата за приятелството, е 

„Малкият принц”. В него научаваме, че за една истинска дружба трябва да се полагат 

усилия ,също както при цветята, които се нуждаят от много грижи. Мъдрата лисица учи 

малкия принц , че любовта и приятелството се постигат с внимание и с търпение . Тя му 

показва вярното  значение на тези понятия: „...истински  се вижда само със сърцето. 

Същественото е невидимо за очите.“ 

В „Бяла Приказка“ на Валери Петров отново откриваме темата за приятелството. В 

нея научаваме , че трябва да уважаваме приятелите си и въпреки грешките, които 

допускат, трябва да бъдем склонни да простим и да подадем ръка за втори шанс. Трябва 

да се стремим да опазим приятелството, защото то е безценно и незаменимо. Въпреки 

трудностите, през които преминава една дружба, трябва  да изминем този път заедно 

като екип. 

Да се поставим на мястото на Ванчо. Котето му  бяга от него, заради лошо 

отношение  от страна на момчето, но много скоро то осъзнава чрез тест, че Ванчо е верен 

приятел, готов  да  премине  през хиляди препятствия, за да спаси своя изгубен другар. 

Горските животни се сприятеляват с проскубаното коте, за да му помогнат да осъзнае 

истината за приятелството. Дали  Мачо е толкова измъчен и дали цената си струва, 

когато изправят малкия Ванчо пред тежки трудности? Тестът е и за двамата. Целта на 

всички изпитания е проверка на приятелството колко силни са и могат ли да издържат 

Ванчо и Мачо. Приказката ни учи, че без борба, за да извоюваш нещо, няма да се получи. 

Ако истински обичаш някого, то тогава ще постъпиш като Ванчо и ще си готов да се  

хвърлиш и в огъня за приятел: 

− Казва се „приятел пръв“, но защо е той такъв? 

А вие бихте ли имали смелостта да постъпите като Ванчо? 
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А какво би било без приятелство на този свят? Да си го представим: Ако нямаше 

приятелство, светът нямаше да бъде толкова цветен. Ако нямаше приятелство, животът 

би бил сив, скучен и еднообразен. Ако нямаше приятелство с  кого бихме се посмели  и 

на кого бихме поплакали  на рамото, на кого бихме разказали своите мисли и чувства. 

Сигурно в такъв един свят  всички хора ще са намръщени и недоволни само и 

единствено, защото тяхната половинка не е до тях, за да ги развесели. Без приятелство 

няма да има любов, без любовта светът ще бъде черен и грозен. Без приятел човек ще 

бъде разбит, счупен на милион части като стъкло. Ако обаче в живота ви се появи 

истински другар,  той ще съедини счупените части и ще ги залепи, ще прибави и от себе 

си и ще се получи нещо много красиво, което ще трае вечно. Това е истинското 

приятелство. 

Обичам приятелите си и за мен те винаги ще имат място в сърцето ми. 

И вие обичайте своите приятели! Пазете вашата дружба, грижете се за нея, както 

малкият принц се грижи за своята безценна роза. 

 
  



XXV Национална ученическа философска конференция „Човек.Свят“ 

41 

 

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ 

МГ „Д-Р. П. БЕРОН“ 

ГРАД ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА 

IВО
 МЯСТО В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„В КРАЙНА СМЕТКА ЧОВЕК ОБИЧА ЖЕЛАНИЕТО СИ, 

А НЕ ЖЕЛАНОТО.“ 

ФРИДРИХ НИЦШЕ 

С романтична нотка думите на немския философ Фридрих Ницше идеално 

илюстрират неговата творческа природа, която е оставила белези и в неговата 

философия. Тази кратка сентенция формулира проблем, пред който често се изправят 

хората в своето ежедневие. Разграничават се два образа – на желанието и на желаното. 

Желанието представлява движение, процес, акт на емоционалност между единия и 

другото. Желаното от друга страна, само по себе си е обект, абстрактен образ, което 

предполага пасивност. Пример, който идеално съответства на думите на Ницше, е 

литературният герой на Тирсо де Молина – Дон Жуан. Прескачайки от жена на жена, той 

непрестанно предизвиква у себе си нови и нови желания, нова тръпка, която да го 

задвижва в иначе заобикалящата го и запълваща празнота. Той не обича истински и не 

се стреми към един единствен обект на чувства – веднъж получил това, което иска, 

желанието прекъсва и той трябва отново да го поднови, за да не се изправи лице в лице 

с действителността около себе си. Желаното, видяно под друг ъгъл, може да се 

разглежда като метафизичен образ , към който хората непрестанно се стремят, но не 

могат да постигнат, защото докато те са крайни в своето битие, желаното е нещо 

безкрайно и съвършено. То е единственото, способно да носи абсолютно 

удовлетворение и пълнота. 

В античната култура, като образ на любовта и копнежа се заражда Ерос, но той не е 

предмет на любовта, а самота любещо начало. Според гръцкия философ Платон Еросът 

е една стихия, част не само от човешкия, но и от космическия порядък. Хората носят в 

своята душа присъщите на него неистова жажда за цялостност и стремежа към нея. За 

тях обаче тази крайна цялостност е непостижима. Еросът в тях е едно вечно търсене, 

един вечен стремеж за излизане извън себе си, за надхвърляне, за надрастване на 

собственото битие, за постигане на нещо повече. Еросът е това непрестанно желание, 

онзи копнеж, чието наличие движи човека, но чието съответно отсъствие има силата да 

сломи волята и да прекърши духа. Той представлява синтез на съзерцание, любов, 

божествена лудост. Той ни подтиква непрестанно да се стремим към красотата, към 

естеството и истинното около нас. Платон твърди, че на Ерос са подвластни не само 



XXV Национална ученическа философска конференция „Човек.Свят“ 

42 

 

хората. Той управлява цялата природа, примирява нейните противоположности – 

същност е на нейния стремеж към хармония. Присъщо на Ерос според античния 

философ е, че само онова, което липсва с необходимост, предизвиква въжделение. Това 

основно положение  определя характеристиките на Ероса като любещо начало, като 

стремеж към обладаване на нещо различно, на нещо друго. Той по самата си природа 

обича красивото. Еросът сам по себе си е в ролята на метафизичен посредник между 

различните пластове на битието, като основна характеристика за това е именно 

желанието. Той винаги се стреми към това, което му липсва, стреми се то да стане 

негово притежание, негова съдба. За античните философи образът на желаното е 

именно идеята за Доброто. Тя е крайната, непостижима цел, способна да достави вечно 

удовлетворение. Еросът, от друга страна, представлява източникът на желание, онзи 

двигател, който кара човека, въпреки непостижимостта на дадена цел, да се стреми към 

нея – именно в това се изразява неговата връзка със съвършения свят на идеите. 

Проблемът за желанието е разгледан и през призмата на екзистенциализма от 

Сьорен Киркегор. В своята философия Киркегор разграничава два начина на 

съществуване – етически и естетически. Етическият човек, според Киркегор, е този, 

който действително живее като част от битието. Той е този, който има смелостта да 

вземе съдбоносното решение, изправен пред страшното „или-или“,  да живее не в мига, а 

в цялото. Киркегор казва: „Когато живеещият етически се ожени, той реализира общото. 

Поради това той не намразва конкретното, а виждайки в любовта откровение на 

общочовешкото, има един израз в повече, по-дълбок от всеки естетически израз. 

Живеещият етически има следователно сам себе си като своя задача. За този човек 

можем да кажем, че се стреми към същността на света, към това, което е под 

повърхността. На пръв поглед общото за всички е това, което обича той истински, но 

защото стига до неговата сърцевина и усеща в нея действително човешкото. Той е 

противоположността на човека, който е естет. Прескачайки от миг на миг, той не може 

да усети истинността на чисто човешките принципи в живота. Естетическият човек е 

този, който всъщност преследва външно красивото и го заменя веднага, щом го получи, 

защото желанието му се е изчерпало и той изпитва нуждата от презареждане. Ако 

отново се върнем на примера за Дон Жуан, можем да разпознаем точно тази естетическа 

философия, направляваща неговия живот. Обвързвайки теорията на Киркегор със 

сентенцията на Ницше, можем да изведем, че и естетът, и етическият човек преследват 

истинското щастие, но само живеещият етически може да го постигне със силата на 

своята воля и избор, а естетът, докато  не се изправи пред нищото и е обречен да направи 

избора, ще се лута в проблясъците на истинското щастие, без да знае, че изначално е 

обречен на провал. 

За да бъдат най-точно разбрани думите на Ницше, те трябват да бъдат разгледани 

през неговата лична философия. Тези две естетически категории, представени чрез 

образите на „желанието си“ и на „желаното“, са израз на човека „за себе си“ и на човека 

по отношение на идеала. За Ницше желанието е вътрешен подтик, произлизащ от волята 

за самосъхранение, която, за разлика от твърдението на Шопенхауер, не е сляпа, а има 

цели: самосъхраняване, покачване на жизненото чувство и жизнената способност, 

добиване на сила и власт. В своята антропоцентрична философия  той издига  любовта 
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към себе си във висша ценност. В книгата „Така рече Заратустра“ Ницше казва, че „само 

любящият себе си“ може да тръгне по стъпките на свръхчовека, а за това му е нужно да 

бъде свободен духом. Свободата е „желанието“ на човека, което задвижва вътрешната 

трансформация на неговия духовен подем. В този смисъл се изяснява мъдростта в 

думите на Ницше: „В крайна сметка човекът обича желанието си, а не желаното“. Тази 

мъдрост е израз на Ницшевата идея за човешкия живот като себенадмогване и 

увеличаване на жизненото чувство. Обичайки желанието си, човек се свързва с 

природното чувство у себе си, израз на Дионисиевото начало. Обратно, той не би искал 

да обича желаното, защото така би поставил граници на живота и развитието си, би се 

приравнил с другите. „Желаното“ е определеност, а човекът винаги има още какво да 

желае от себе си. 

От друга страна, „желаното“ за човека е винаги нещо общо, нещо обединяващо в 

етически и религиозен план. Желаното приравнява хората, а не ги индивидуализира. 

Като свръхценност желаното властва  над човека, обвързва го със своите норми. Такава 

идея е идеята за Бог. Ницше отрича  преклонението пред Бога. Той възприема 

отдаването на един висш създател като проява на слабост и падение. Обещанията, които 

дава религията след уповаване на Бога, са външни, несигурни, абстрактни образи, за 

които човек не е отговорен сам по себе си – те са извън него и съответно го правят 

зависим. Философията на Ницше е израз на бунт срещу закърнелите в умовете на хората 

религиозни традиции. Доколкото са вътре в човека, те приравняват вярващия към 

тълпата, към всички други като него. Именно отделянето, презрението на общото и 

посредствеността са създателите на свръхчовека. Те са и неговите етически ценности. 

Ницше обвързва и двете си позиции с така наречената Воля за власт, която е заложена у 

всеки човек и която именно всички трябва да следваме, защото тя е тази, която ни 

освобождава, тя е тази, която ни показва пътя към постигането на свръхчовека. В този 

смисъл Волята за власт е желаещото начало у човека и бидейки извор на всяко 

начинание, тя е най-достойна за любов от човека.  

Като индивидуални същества, всички ние, имаме 

нашите вътрешни лични потребности – емоции, 

разбирания, желания. За нас актът на пожелаване е 

процесът, в който проявяваме личната си свобода, 

защото правим избор. Докато желанието е нещото, 

което ни кара да чувстваме и да се стремим, образът 

на желаното е просто някаква част от битието, 

измислена или реална, която поставяме като крайна, 

но същевременно и отправна точка за нашето 

желание. И когато стигнем до самата нея,  изгубваме 

нейния смисъл и съответно вътрешния си порив към 

движението. Ние не можем да стигнем до една крайна 

съвършена идея, която да ни даде пълното 

удовлетворение. Затова желанието в нас, актът на 

обич, се явява нашият смисъл на живота. 
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ИВА МАРИНОВА МАРИНОВА 

МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” 

ГРАД ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА 

IВО
 МЯСТО В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

“ИДЕЯТА ЗА СВОБОДАТА Е ВСЕСИЛНА  

И ЛЮБОВТА КЪМ НЕЯ ВСИЧКО МОЖЕ ДА ПРАВИ.” 

ХРИСТО БОТЕВ 

Идеята за свободата като основно човешко право, отстъпващо само и единствено 

пред правото на живот, е била и е една от най-силните действащи сили у личността. През 

дългите исторически периоди на социално и политическо потисничество, което се 

наблюдава в света и днес, човечеството е научило, че макар и да се възприемат като 

изначално естествено състояние на социума, робските или феодални отношения са 

нетрайни. Това се дължи именно на стремежа на индивида към свобода, личностно 

преживяване на неговата автономност, която се явява ценностен център на 

индивидуалната човешка вселена. За човека като крайно същество е характерен опитът 

да превъзмогне външните граници, като се самоосъществява и именно това прави 

любовта към свободата онтологично обусловена – тя се явява единственият начин той 

да пренебрегне каузалността на света около себе си, взимайки решение, което нарушава 

привидно ненарушимата природна или социална причинно-следствена връзка. Това 

прави подобна идея всесилна, способна да надделее над законите на света. Любовта към 

нея, характерна за индивида, доколкото чрез нея той става изобщо личност, е 

окриляваща, равносилна на любов към Бога. Тази любов е превърнала робството в 

морална противоестественост и всеки опит за налагане на не-свобода – в краткотраен 

акт на несправедливост. Личностната свобода на индивида се възприема като 

екзистенциална необходимост, затова и в съвременната история не липсват примери за 

човешката решимост на смърт за постигането ѝ – стремежът към това основно право 

превръща човека в над-човек, давайки му сили да надмогне дори собствените си 

първични инстинкти, като използва неотменимата си духовна свобода, за да осъществи 

и физическа. 

В историческия контекст на живота и творчеството на Христо Ботев свободата се 

възприема като висш идеал, способен да преобръща природната насоченост, да дава на 

човека свръхчовешки сили, обезсмъртявайки го и проектирайки го върху безкрайния 

философски кръг на времето. „Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира” – казва 

поетът, коренно изменяйки човешката представа за кръговрата на живота и смъртта. В 

смъртта за свободата, според Ботев, всъщност няма смърт, тя самата е личностна победа 
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над смъртта, героично самоосъществяване, път към недостижимото безсмъртие. 

Свободата е част от личността, доколкото единствено чрез нея индивидът достига себе 

си, самореализира се. 

Според руския философ екзистенциалист Николай Бердяев тя не просто е част от 

него, но е и онтологично вкоренена в небитието, в духа-променливост, който като 

противопоставяне на статичното битие, сам е собственият си проект. Неговата свобода 

не се „придобива”, тя не се печели с времето, личността по определение е свободно 

същество, което като такова има за своя цел да възвисява себе си, да използва 

безкрайната сила на своята свобода, за да достигне единствения образ, който би могъл 

изобщо да се нарече всесилен – Бог. Богът на Бердяев обаче се различава от човешката 

идея за Бог, поставена в ролята на господар на индивида-роб. За този Бог не са 

приложими „низките” социални отношения на робство и господарство – „Бог присъства 

само в свободата и действа само чрез нея”. Свободата следователно е Божествената 

искрица в личността, което неотменно я прави всесилна, тъй като тя самата е 

проявлението на характерното само за Бог всемогъщество у човека. Това прави любовта 

към идеята за свободата тъждествена на любовта към Бог, която обаче не се явява 

характерна за всички хора, макар тази свобода да присъства у тях. Разбирането на Бог 

като обект, Неговата обективация, Го превръща в източник на робство, използвано от 

пропитата със социоморфизъм теология. „Любовта” към този, отчужден от човека израз 

на собствената му ограниченост, Бог е любов към нещо измислено. Истинската любов 

към Бога, според Бердяев, е не робското подчинение, а смиреното самоосъществяване, 

което издига индивида до абсолюта, прави го, макар и не тъждествен, близък до 

съвършенството. Тази любов е всесилна. 

Тази любов единствена е способна да надделее над преходността на човека и да го 

издигне до нивата на божественото. В едни от най-известните си произведения „Тъй 

рече Заратустра”, „Отвъд доброто и злото” и „Воля за власт” немският философ Фридрих 

Ницше достига своя апогей във възвестяването на една нова ера – ерата на освободения 

от своята слабост човек, преминаващ границата от човечност към божественост. Ницше 

винаги е намирал битието на хората като гранично – „да бъдеш човек” за него означава 

вечно приемане и надмогване на себе си чрез постоянно презареждащата се творческа 

сила на свободата. Според него човекът не е съвсем човек, ако не се стреми да премине 

отвъд себе си и да стане това, което не може да стане – Свръхчовек. По пътя към 

достигането му индивидът преминава през трите основни метаморфози на духа – 

изначално той е една камила, която търпеливо носи своя товар, след това се превръща в 

лъв, борещ се със змея на ценностите, и най-накрая става дете, играещо играта на 

Сътворението. Детето е в най-общ смисъл израз на пълната човешка свобода – то е 

абсолютна необремененост, лекота, липса на всички онези товари, целящи да подчинят 

личността. То е способно на всичко, тъй като е пълна забрава на старото и е ново начало, 

последната метаморфоза на духа по пътя към превръщането му в Свръхчовек. 

Свръхчовекът притежава в най-голяма степен всички онези качества, които липсват у 

хората със слаба, несвободна воля – творчески възможности, оригиналност, съзнание и 

самосъзнание, пълна и безгранична автономност, обусловена от силната, свободна воля. 

Свободата при Ницше придобива друг аспект – тя не се притежава от всички, но любовта 
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към нея е способна да издигне човека до нивото на абсолютния пълноправен антипод 

на християнския Бог-покровител на слабите, Свръхчовека. Тя е висшата ценност, която 

изначално му дава възможността да се превърне в лъв, който да постави „едно свещено 

„Не” дори и пред дълга” и така да извоюва възможността си да ръководи, а не да се 

подчинява, да твори, вместо да претворява. Това прави тази идея всесилна, способна да 

избави човека от обграждащия го навред декаданс на социума, даваща му възможността 

да обърне посоката на света от сократовско-християнския морал на слабите обратно 

към ерата на трагедията и силната воля. Тази свобода, изначално помагаща му да се 

противопостави на робското „длъжен си!”, го прави истински човек, създаден, за да 

действа, да се изгражда и усъвършенства, да бъде всесилен. 

Различна концепция се заражда при немските класически философи в лицето на 

Георг Вилхем Фридрих Хегел. Докато в основни линии той следва посоката, начертана 

му от Кант, Фихте и Шелинг, Хегел пръв достига до идеята за свободата като централен 

принцип на природата и обществото. За разлика от Ницше, Хегел насочва силата на 

свободата не към самоцелното човешко осъществяване, а към разкриване на истината, 

на която той самият посвещава целия си живот. Човекът е част от природата, при това 

нейната най-сложна част, и като такъв е длъжен да познава нейната същност. Свободата, 

намираща себе си в лоното на необходимостта, единствена е способна да приближи 

човека до най-важното – истината за света. Осъзнатата свобода Хегел намира в знанието 

за необходимостта – способността на човека, използвайки интелекта си, да изгражда 

истинен научен модел на природата и обществото и на базата на това да бъде свободен 

спрямо условията. Всемогъществото на свободата се крие именно в това – да обясни 

света, да изкаже истината, всеобхватно, а не ограничено. Любовта към нея отново се 

явява равна на любов към най-висшето – Истината – стремежът към свободата, според 

Хегел, е тъждествен на стремежа към знанието, което по примера на Древността, е 

върховната и всемогъща добродетел. Макар и подчинена на категоричния императив, 

както и на отговорността на индивида към обществото, Хегеловата свобода остава 

всесилна, доколкото той възприема Кантовата идея, че тя се свежда не до липса на 

контрол от никъде, а до само-контрол, личен разумен избор, висш идеал за настъпилата 

вече ера на Просвещението. 

Идеите на Просвещението намират силен отзвук в творчеството на Христо Ботев, 

които той пресъздава като избиране на път в живота, тъждествен на народния път към 

свободата. Видяно като онтологична основа на човешкото битие, преследването на този 

идеал Ботев възприема като основна задача на собственото си съществуване, но и като 

порив, цел, надминаваща всички други, която окрилява и обезсмъртява, придава на 

човека отвъд-човешки качества, които го издигат до божественото. 
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КРИСТИАН НИКОЛОВ ИВАНОВ 

ППМГ "АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ“ 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

"В КРАЙНА СМЕТКА ЧОВЕК ОБИЧА ЖЕЛАНИЕТО СИ, 

А НЕ ЖЕЛАНОТО." 

ФРИДРИХ НИЦШЕ 

Човешкото битие не е нищо повече от една гоненица между нас и собствените ни 

амбиции. Всичко, което правим, всяко решение, което вземем, води до нещо желано или 

поне така е по-удобно да си мислим. Но това, което е учудващо, е, че "желаното" изобщо 

не е желано. То е просто едно оправдание. Оправдание, което ние използваме, за да 

удовлетворим "желанието си" и най-вече да извлечем това, което е най-жизненоважно 

за нас – смисъл. 

За това и говори цитатът на Ницше. В нашия стремеж да постигнем целта си, ние се 

справяме с трудности, растем, постигаме исканото и съответно осмисляме времето, 

което имаме в този свят. Но универсалността на тази мисъл се изразява в момента, в 

който индивидът постигне желаното. 

Хората идолизират това, което желаят, защото не е тяхно или не го притежават 

напълно. По този начин те го издигат над всичко останало и то се превръща в плячка за 

тяхната воля. Докато достигне исканото, индивидът трябва да се пребори с предишното 

си Аз, да го надмине – нещо, което Ницше нарича себенадмогване. Когато най-накрая 

постигне целта си, индивидът усеща удовлетворение от това, че волята му е издържала 

на изпитанието, но и също така чувство на празнота, ако не веднага, то след кратко 

време. Радостта му от постигнатото не може да засенчи за дълго факта, че човекът вече 

няма смисъл в битието си. "Желаното" е негово, но това няма никакво значение на този 

етап. То губи своята екзистенциална стойност за индивида със своето усвояване. 

Добър пример за това е властта, тема, която се среща често във философията на 

Ницше. Няма количество власт, което да е задоволително. Винаги може още. Важното да 

се отбележи тук е, че не самата власт е опияняващата, а сдобиването с нея. Друг пример 

за това са парите. Ние не харесваме самите пари, а харесваме да се сдобиваме с тях и 

съответно да ги харчим. Постигнатото и ефектът му са дребни в сравнение с пътя, 

неговите изпитания и постигнатия растеж у индивида. Без "желанието" процесът на 

себенадмогване не съществува и единствената причина да живееш е за заради самото 

живеене. Празно и безцелно съществуване. 

Съществуват и други гледни точки по отношение на цитата от Ницше. Може да се 

разгледа желанието като възгледите и исканията на индивида, а желаното, тези на 
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обществото. Хората се различават по много фактори и параметри, затова не е учудващо, 

че имаме различни виждания и очаквания от реалността и бъдещето. Човек често се 

изправя пред въпроса кое да подкрепи – своето или чуждото. В повечето случай той 

избира своето, защото в своите корени всеки е егоист. В това твърдение няма нищо лошо 

или сбъркано. Прекарваме твърде кратко време на този свят, за да живеем чужд живот. 

Когато говорим за своите желания, често имаме предвид всъщност желаното. Но 

идва момент на осъзнаване, в който ние разбираме, че това, което ни движи в нашите 

начинания, не е крайният резултат, а това, което води до него. Без този факт човек не се 

себенадмогва, не става по-устойчив към реалността. А какво е човек, който не се 

развива? 
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АЛЕКСАНДЪР ВЕСЕЛИНОВ СТОИЛОВ 

ОУ "АНТОН СТРАШИМИРОВ“ 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА 

... печката изчезна... пред нея стояха мъж, жена и момче, облечени с красиви кожени 

шуби, увити в шалове и обути в топли обуща. Момиченцето забеляза първо тях –  

обущата им. То беше босоного и крачетата му бяха премръзнали. Вдигна полека поглед 

към лицата им и чу мекия, нежен глас на жената, която го питаше защо е голо и босо и 

какво прави седнало на заледената снежна улица. Докато се опитваше да раздвижи 

посинелите си от студ устни, за да отговори, мъжът се наведе, протегна ръце към него и 

го вдигна в прегръдката си. Свали с едната си ръка топлия вълнен шал от врата си и го 

уви около момиченцето с помощта на жената. После го понесе на ръце и попита къде 

живее и кои са родителите му. Детето се зачуди какво да му отговори. Накрая каза, че не 

може да се прибере у дома, защото баща му ще го набие, ако не му занесе пари, а то не е 

продало нито една кибритена клечка. Мъжът смръщи вежди и погледна към жената. Тя 

кимна одобрително, погали ръчичката на момиченцето и му каза, че не могат да го 

оставят на улицата в новогодишната нощ. Попита го иска ли да отиде с тях в дома им, за 

да посрещнат заедно Новата година. Детето беше толкова премръзнало, гладно и 

уморено, че само кимна с глава, затвори очи и се унесе в сън върху рамото на мъжа. 

Когато ги отвори, видя, че се намира в топло, широко легло. Стаята беше голяма и 

красиво мебелирана. То се изправи в леглото и видя, че на стола до него има преметнати 

красива рокля, чисто бельо, топли чорапи и нови обувки. 

В този момент вратата се отвори и на прага застана красива русокоса жена. Тя се 

приближи до леглото и девойчето видя, че това е жената от улицата. Усмихна ѝ се плахо, 

а тя седна до него и нежно го помилва. После с топлия си напевен глас му каза, че се 

намира в дома на градския лекар, чиято съпруга е тя. Обясни му, че е спало непробудно 

цяло денонощие и го попита за името му и дали е гладно. Повика прислужницата, която 

му помогна да се облече и го придружи до трапезарията. Там бяха седнали и го очакваха 

мъжът, жената и момчето. Като видя отрупаната с блюда маса, малкото момиче се олюля, 

защото усети толкова силен глад, че му призля. Седна на трапезата и се нахрани до 

насита. Едва когато засити глада си, вдигна поглед от масата и видя, че мъжът и жената 

го гледат с насълзени очи, а момчето – с недоумение. Те не бяха докоснали храната в 

чиниите си. 

В последвалия разговор детето им разказа за своята нерадостна участ, за ранната 

смърт на майка си, за последвалата я любима баба и за жестоките побои на бащата 

тогава, когато не успее да продаде нищо и се прибере у дома без пари. Разказа им и за 



XXV Национална ученическа философска конференция „Човек.Свят“ 

51 

 

студената  гола стая с дупки по стените и на покрива, през които нахлуват дъжд и сняг, 

за ежедневната оскъдица и глад в дома му. Жената избухна в ридания, прегърна силно 

момиченцето и вдигна умолително очи към съпруга си. Той също изглеждаше разстроен 

от това, което чува. Обясни на детето, че двамата с жена му имат само един син – момчето 

пред нея,  и много искат да си имат дъщеричка, но не могат. Затова, ако то е съгласно, те 

искат да го осиновят и отгледат като свое дете. Малкото момиче се зарадва много, но си 

помисли за баща си и изведнъж погледът му помръкна. Докторът забеляза това и 

побърза да го успокои с думите, че още утре ще се погрижи да разговаря с баща му. 

Така и направи. На следващия ден, придружен от адвоката си, той намери дома на 

малката кибритопродавачка. Той се намираше в най-бедния квартал на града. 

Мръсотията и мизерията в него бяха потресаващи. Не по-добро беше положението и в 

дома на детето. Бащата беше сам и беше пил. Разговорът с него беше труден и тягостен. 

Отначало отказа категорично да се раздели с дъщеря си. Ужасен от гледката пред и 

около себе си, младият лекар бе готов на всичко, за да спаси момичето. Оформиха 

документите в кантората на адвоката и бедното дете заживя в дома на лекаря. 

Разбира се, много дълго и подробно може да се разказва как клетото премръзнало 

момиченце се превърна в изискана, образована, изящна и много красива млада дама, но 

не това е целта. Независимо, че животът ѝ се бе променил неузнаваемо само за едно 

денонощие, тя никога не забрави колко много беше страдала преди това. Сърцето ѝ си 

остана добро и щом поотрасна, тя потърси баща си. Намери го болен, още по-беден и 

остарял. Със съгласието на новите си родители го взе в новия си дом и след дълго 

лечение той се възстанови и оздравя. Теглилата му го бяха променили. Той осъзна колко 

много е сгрешил пред детето си, разкая се искрено и промени живота си. Пожела да 

работи като градинар в градината на болницата. Цялото си възнаграждение даваше на 

доктора, за да могат в нея да се лекуват безплатно бедни, болни хора. 

Когато дъщеря му се омъжи и се премести в новия си дом, той я последва и започна 

да ѝ помага, докато тя обикаляше сиропиталища и приюти, за да помага на нуждаещите 

се. Така двамата можаха да сторят за другите това добро, което градският лекар и 

съпругата му бяха сторили за тях. 
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БОЖИДАР АНТОНОВ ТОДОРОВ 

СУ ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

ГЛУПАВИЯТ ВЪЛК 

Живял някога един глупав вълк. Веднъж, когато се разхождал по една тучна 

ливада, усетил, че червата му къркорят от глад. Тъкмо се чудел какво да улови, когато 

видял един кон да пасе наблизо.  

– Добра среща, байно! – рекъл. – Ще те ям! 

– Хубаво, друже – отвърнал вихрогонът, – но най-първо ще трябва да ме одереш, че 

кожата ми е дебела, зъбите ще ти счупя!  

Зачудил се Вълчо, но най-подир се съгласил, умно и разумно му се видяло 

предложението на коня. Добичето му заръчало да застане зад него и да го дръпне за 

опашката. Гладникът сторил каквото му било казано. Тъкмо се канел да хване бъдещия 

си обяд за опашката, когато конят му теглил такъв ритник, че на вълка му светнали 

очите. Изправил се едва-едва и тръгнал да търси нещо друго, с което да задоволи глада 

си. 

Повървял, повървял и пред очите му се мярнал млад овен.  

– Добра среща, байно, гладен прегладнял съм, ще те ям! От теб ще стане чуден 

кебап! 

Овенът се зачудил как ще влезе в корема на вълка, тъй като кебапа се лапал 

наведнъж.  

– Не съм се замислял за това досега! – почесал се Вълчо. 

Рогатото го посъветвало да се запре надолу по баира и да изчака да се засили, за да 

скочи направо в устата му. Горкият вълк зачакал с нетърпение храната си. Онзи горе  се 

засилил, па го блъснал. Свитки излезнали от очите на вълка. Когато се свестил, тръгнал 

отново на път. 

Повървял, повървял, па видял рекичка – бистра водичка. Рекъл си: „Не успях да се 

нахраня, но поне ще утоля жаждата си”. Като се приближил, зърнал група свине. 

Розовички, розовички, тлъстички, тлъстички – тъкмо за обяд. Завайкал се Вълчо: 

– Умирам от глад! Ще се наложи да изям една от вас! 

Свинете му предложили  да му посвирят на гайда – хем той да се развесели ( било 

полезно за храносмилането), хем те да се позабавляват. Гладният вълк уловил една за 

ухото, а тя започнала да свири на особен вид гайда. Не бил чувал досега такава... 

Селяните от близкото село дочули квиченето,  наизлезли, грабнали кой сопа, кой вила... 

Вълкът мярнал застрашителните им лица и си казал: „Стягам багажа и дим да ме няма...”  
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Разхождал се с клюмнала глава из гората и тъкмо решил да става вегетарианец, 

когато мисълта бързо излетяла от главата му – видял един селски шивач. Спрял го и му 

рекъл: 

– Добра среща, байно! Ще те ям!  

– Няма да се побера в стомаха ти, друже! Дай да го премеря – нали аршин нося! 

Несъобразителният вълк се съгласил. Човекът го уловил за опашката и започнал 

да го налага. Горкият Вълчо се дърпал, дърпал, докато не му се откъснала опашчицата. 

Решил повече да не търси храна, а отишъл направо при другарите си. 

Когато им разказал за нещастието си, те решили да приклещят шивача в някое 

тъмно кътче на гората и да му дадат да се разбере. Речено-сторено! Настигнали шивача 

и го измерили с поглед – ставал за ядене! Човекът разбрал какво го чака и бързо се 

покачил на близкото дърво. За да го достигнат, вълците се покачили един връз друг. 

Най-отдолу останал глупавият. Шивачът си рекъл: „Така или инак ще се мре, ами поне 

хубавичко да си смръкна едно енфие, за последно ще да ми е!”. Бръкнал в кутийката, 

извадил тройно повече и като започнало едно кихане! Вълкът най-отдолу, който не бил 

забравил случката с опашката, си помислил: „Леле, лошо ми се пише, пак ще ме мерят!”  

Измъкнал се под тежестта на другарите си и беж да го няма. Вълците се натъркаляли 

върху тревата. Ядосали се и подгонили събрата си. Настигнали го и... видели сълзи в 

очите му.  

Ръмженето на вълците лека-полека заглъхнало. Ядът им попреминал. На лицата 

им се появило съчувствие. Та той бил един от тях. Не бил виновен, че е глупав. Седнали 

в кръг и започнали да умуват как да му помогнат. Не само на него, но и на себе си.   

– Хайде да се върнем при шивача и да обсъдим въпроса като нормални хора... хм, 

така де – вълци –  предложил един от тях.  

– Аз казвам да провесим глупавия вълк с главата надолу за някой клон – рекъл 

втори. 

– Братя! – авторитетно се покашлял главатарят на глутницата. – Големи вълци сме, 

разбираме, че имаме проблем. Казвам да направим нещо сплотяващо, все пак сме от един 

род! Какво ще кажете да посетим езерото Бъбрека? Чух, че там организират семейни 

семинари за горски животни с проблеми във взаимоотношенията. 

– Какъв е тоя Бъбрек? – прекъснал го грубичко четвърти. – Защо не Черния дроб? 

– Това е езеро в Рила бе, гений! – върнал темата на разговора главатарят. – Да се 

сплотим малко, да преодолеем тази пуста агресия! 

– Добра идея! – одобрил един вълк, на когото му липсвал десният кучешки зъб.  

– Аз бих отишъл! – намесил се един кротък сив вълк. 

Речено – сторено! Запътили се вълците към езерото. Като пристигнали, заварили 

един бухал, който бил кацнал на трикрако столче. Другите посетители били вече 

пристигнали – две катерици и една пепелянка, която имала проблеми с гнева (наскоро 

се била ядосала и ухапала един дървар, не питайте за какво). 

– Добър ден на всички! – започнал делово бухалът. – Всички вие сте гневни заради 

нещо, а моята работа е да разреша проблемите ви. Няма да се справя, ако вие самите не 

пожелаете това. Вече направихте първата крачка. – погледнал изпитателно към вълците 

и донаместил очилата си.  
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И тъй вълците заразказвали... Бухалът ги изслушал, прочистил гърлото си и мъдро 

започнал: 

– Вие сте едно семейство. Трябва да се подкрепяте, каквито и трудности да 

срещнете. Проблемите се преодоляват по-лесно, когато ги споделяте. Когато се 

разбирате помежду си, по-лесно ще можете да разбирате и околните. Това е моят съвет 

към вас.  

Вълците единодушно кимнали в знак на съгласие. Прибрали се в родната гора и 

повече един път не се скарали. 
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КАТРИН НИКОЛАЕВА ЛАРГОВА 

СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„НЕ МОГА ДА СЕ ВЪРНА КЪМ ВЧЕРАШНИЯ ДЕН –  

ТОГАВА БЯХ ДРУГ ЧОВЕК.“ 

„АЛИСА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА“ 

ЛУИС КАРОЛ 

Този сън си е мой. Не е кошмарен, но не е и песен. 

Срещам всички вас, с които преживявам деня си. Там долу ме чака тълпа. Убивам 

страха си с лъжи от истини. Там се случват неща, дето утре ще се сбъднат. Там съм една 

много истинска героиня на собствения си сюжет. 

Ориса ме Алиса, в отражение на път да виждам чудеса. Раста. Смалявам се. Търся 

ключа на дъното на кладенец. Невероятното ме пълни с цветове. 

Ако в сънувания свят е нормално животните да говорят, пространствата да се 

изкривяват и преплитат, картите от тестето за игра да са царски особи, времето да е 

спряло, гъсеницата да пуши наргиле, костенурката да е лигава и да хленчи, да се танцува 

обреден танц с раци, то тогава значи ли, че здравият разум на Алиса всява хаос? Защо тя 

иска да подреди и обясни невероятното около себе си? Дали пък това не е нейното 

неосъзнато любопитство? А може би това е една история за себеоткриването и 

себеразбирането? 

„Алиса в страната на чудесата” е приказка за границата между нормалността и 

лудостта, показваща, че гледната точка на обществото наднича само от един 

отегчителен ъгъл и то не е задължително да е правилният. Но пък е сигурно, че има път, 

по който се стига в „страната на чудесата”. Там отивам, когато сънувам. В свят далеч по-

интригуващ и личен. 

– „Боже, боже! Колко странно е всичко днес! А вчера нещата си бяха нормални. 

Питам се дали съм се променила през нощта ? Нека помисля: бях ли същата, когато 

станах тази сутрин? Почти съм сигурна, че ще си спомня. Чувствах се малко особено. Но 

щом не съм същата, следващият въпрос е: Коя съм аз тогава?” 

Аз не съм странна, особена, откачена или луда. Просто моята реалност е различна 

от вашата. Намирам се на път, където няма правилна или грешна посока, защото 

главният път не е единствен, защото и на дъното на хаоса човешкото същество може да 

се наслади на странното усещане за свобода – освободено от неумолимото време, 

освободено от Вчера. 
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Вчера бях умна и исках да променя света, днес имам мъдростта на миналия ден и 

ще променя себе си. 

Ако опозная себе си, никога няма да искам да се преструвам, че съм някой друг, 

защото да съм аз е по-прекрасно от всичко, на което мога да се престоря, за което съм 

мечтала и което мога да си представя. 

Да променяш нещо, е не да воюваш с миналото, а да градиш бъдещето. 

Давам си сметка, че всеки ден имам нещо да науча, нещо да забравя и много неща, 

за които да благодаря. А животът е кратък като дефиниция. Можем малко да го 

удължим, ако го живеем днес. Житейските ни избори са безброй, за всяка възраст и дори 

всеки ден. Всеки си мисли, че знае как другият да живее живота си, но всъщност никой 

не знае как трябва да живее своя собствен. 

А аз, аз ще знам: Не оставяй днешната радост за утре! Качи се днес на планината и 

гледката отвисоко ще е твоята. 

Ако усетиш, че се движиш всеки ден по същото време, по същия маршрут, със 

същите спирки – слез! Направи крачка встрани и се огледай! Огледай себе си! 

Коя съм, къде съм, за къде бях тръгнала, това ли е моето доживотно разписание? 

Мисля да преброя своите „трябва” и дали пък не е дошъл момент да направя нещо, 

което „не трябва”. Нещо неразумно! Трябва да поемам рискове. Истински ще разбера 

чудото на живота само ако позволя да ми се случи неочакваното. 

Всеки ден заедно със слънцето ни се дава и един миг, в който можем да променим 

всичко онова, което ни прави нещастни. Всеки ден се преструваме, че не сме усетили кога 

е настъпил този миг, че той не съществува, че днешният ден е същият като вчерашния 

и няма да е по-различен от утрешния. 

Който търси извън себе 

си, сънува, а който търси в себе 

си, се пробужда. 

Будна ще открия своя 

вълшебен миг. Понякога 

щастието е благословия, а 

понякога завоевание и ако не 

поема своя риск, своя път, един 

ден ще чуя сърцето си да казва: 

„Какво стори с чудесата, 

чиито зрънца бяха посети в 

дните ти? Какво стори с 

дарбите, които ти бяха 

поверени? 

Ооо…и да не забравя: 

„Тайната, скъпа Алиса, е да 

се оградиш с хора, които карат 

сърцето ти да се усмихва. Само 

тогава ще намериш „Страната 

на чудесата”. 
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АЛЕКС НЕКУЛАЧЕ БОКАНИАЛА 

ПМГ „ АКАДЕМИК СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ КОРОЛЬОВ” 

ГРАД БЛАГОЕВГРАД, ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

IВО
 МЯСТО В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

“БЕДЕН Е НЕ ТОЗИ, КОЙТО ИМА МАЛКО,  

А ТОЗИ, КОЙТО ИСКА ПОВЕЧЕ.” 

СЕНЕКА 

През XX век се пораждат известните движения социализъм и комунизъм, които в 

основата на идеята на Жан-Жак Русо за имущественото неравенство твърдят, че 

проблемите в човешкото общество се дължат на разликата в имуществото, т. е. между 

бедни и богати, вследствие на която се поражда конфликт. Тези учения се основават на 

два определения за богат и беден. Възможна интерпретация е тази на Сенека през I в. сл. 

хр., която гласи, че „бедният не е този, който има малко, а този, който иска повече“ - това 

твърдение дава път до следващото твърдение - това дали човек е беден, или богат, не е 

само въпросът дали да имаш, но също - дали да бъдеш. 

Въпросът за бъденето може да бъде разгледан от гледна точка на съществуването, 

ако човек се сравнява с микрокосмос, той би бил съставен от малки компоненти, които 

могат да бъдат свързани по два начина - съединително свързване, например камъните 

- те са и вода, и въздух, и минерали едновременно или автономно свързване, например 

небето и земята заедно образуват мегакомплект, обаче те поотделно пак са 

пълнозначни комплекси. Отношението между различните области е  подобно на 

разработката на глината, една ваза може да се създаде от еднo единственo парче и от 

него (в него) се разграничават различните части или могат да се създават различните 

части, а после да се съединяват. Първата част е пълна от само себе си и няма да се 

опитваме да ѝ придаваме повече части, както не се дават пари на богатите за 

благотворителност, а се дава на тези, които са като втората ваза, бедните, искаме да ѝ 

даваме повече части, за да се усъвършенства. Друга причина, за да се нарича втората ваза 

бедна, следва от самия факт, че отделните части са били разделени, а няма връзка, която 

да не може да се разпадне, т.е. чувството за притежание е само илюзия, то не съществува. 

Пример за това са държавите през Средновековието - на теория кралят управлява върху 
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цялата държава, но действително власттa се прилага единствено в неговия феод, където 

може да съберат данъци, богатства. Докато първата част представлява 

централизираните монархии, например Франция след Луи XIV, исторически пример за 

бедността на имането е Австрийската империя, която е една многонационална империя. 

Тя не може да поддържа стабилността, докато се стреми да разшири границите си, Босна 

и Херцеговина, което е беда. Това води до икономически кризи и по-късно до 

разпадането на империята, за разлика от другите европейски сили, които просперират, 

защото са, „а не притежават“. 

Новопроявяваща се религия по време на Сенека, християнството, също разглежда 

този проблем. Притчата на Лазар, на самия Исус съвпада с идеята на Сенека. В нея се 

разказва за един бездомен и един човек с относително много имущество. Лазар, 

бездомният, никога не е недоволствал и приел това, което има, като благодари на Бога, 

т.е. за него неговата позиция е най-добрата, следователно да си добре, е да има някой, 

които да е зле, да е беден, поради което той е богат. От своята страна богаташът не е дал 

нито останалото от храната си на Лазар, защото това за него представлява загуба, тъй 

като той не се смята за достатъчно имащ, т.е. възприема се като беден. Тази притча 

намира приложение и в наши дни. Тези хора, които са част от горната средна класа, се 

сравняват с тези от високата класа, смятат се за бедни и се стремят към натрупване на 

повече материални неща. От своя страна хората, които принадлежат към долната средна 

класа, не се смятат за бедни, тъй като в сравнение с ниската класа те притежават много 

повече и не се стремят толкова към възход, както преди споменатите горни съсловия, 

колкото към застояване. 

Проблемът на Сенека може да бъде разгледан също като една система между 

следните изрази, „Scientia Potentia Est“ - Платон, а богатството е равно на сила. След 

заместването получаваме, че знанието е равно на богатство. Следващата стъпка към 

решението е построяването на две окръжности с различни радиуси. Тази с по-големия 

радиус има и по-голяма обиколка, от което следва, че има по-обширна площ (повече 

знание) от тази с по-малък радиус, следователно логично е да се мисли, че богатата 

окръжност е голямата, а бедната-малката, която ще се стреми към постигане на 

размерите на голямата. Обаче поради това, че по-голямата фигура има повече допирни 

точки с външността, тя осъзнава по-лесно колко е нищожна, бедна спрямо територията 

извън нея, като ще стигне до подобно желание на този, който световно известният цитат 

изразява: „ бих дал всичко, което знам, за половината от това, което не знам“. Докато 
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малкото точки на контакт на другата окръжност водят до невежество и голямо 

самочувствие, което според Алберт Айнщайн „ колкото по-голямо е егото, толкова по-

малко е знанието“. И този цитат, заместван в по-горе споменатата идея на Платон, е 

равен на незнание, което същевременно е еднакво на бедност. Обаче поради липсата на 

перспектива, окръжността  смята самата себе си за голяма, богата, в последствие няма 

нужда да се разшири повече. 

От всичко казано досега може да се обобщи, че подобно на величините във 

физиката, бедността има нужда от опорна точка, спрямо която да изравнява. Въпреки 

това, посоченото чувство се проявява у тези, които обикновено се определят за богати. 
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ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ЕРЕМИЕВ 

ППМГ „ЕКЗАРХ АНТИМ I“ 

ГРАД ВИДИН, ОБЩИНА ВИДИН, ОБЛАСТ ВИДИН 

IВО
 МЯСТО В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„ИЗКУСТВОТО Е САМО ТОЛКОВА БЕЗЦЕЛНО, 

КОЛКОТО Е БЕЗЦЕЛЕН ЧОВЕШКИЯТ ЖИВОТ.“ 

ГЕО МИЛЕВ 

В своя жизнен път човек поне веднъж се сблъсква с преживяване, което го кара да 

се замисли какво всъщност е изкуството и осмисля ли то по някакъв начин живота му, а 

какво по-убедително основание за значимостта и смисъла на човешкия живот от 

изначалния стремеж към хармония, красота и истина, постигнати чрез изкуството. 

Науката, която изучава  красивото, прекрасното и възвишеното, е част от 

философията и е вълнувала човешката същност от най-дълбока древност. Едва през 18 

век французинът Александер Баумгартнер нарича това древно знание „естетика”. Още 

древногръцкият философ Сократ определя като цел на човешкото съществуване тъй 

наречената „калокагатия“ – единството между  истина, добро и красиво. Платон описва 

изкуството като „частица от измерението на идеите“, съществуваща в света на 

материалното. Според мен красивото е самата идея, енергията, провокирала съзнанието 

на твореца – „сърцето” на неговия шедьовър. Идеята за красивото претърпява 

метаморфоза в материята. За Аристотел трагедията е най-висша форма на изкуство. 

Чрез нея човек преминава през силното чувство на съпреживяване, наречено „катарзис”. 

Понякога катарзисът е крайъгълен камък в човешкия живот. Има моменти, когато 

човек, преди да „заживее истински“, първо трябва да „умре“, губейки се в дебрите на 

собственото си съзнание. Само онзи, спускал се по ръба на живота, и както казва Ницше, 

„взирал се в бездната достатъчно дълго, че и тя да се взре в него“, само той може да оцени 

„истинското“ значение и цел на живота. Друг философ, основоположник на немския 

идеализъм - Имануел Кант, анализира изкуството като игра на човешките способности 

да създава, игра, свързваща сетивното и разумното. За Кант изкуството е вътрешно 

целесъобразно съвършенство, постигнато от твореца. 

Според българския поет и писател Гео Милев „Изкуството е само толкова безцелно, 

колкото е безцелен и човешкият живот“. С тази своя мисъл той визира стремежа към 

естетическото съвършенство на една нравствено развита личност, която се бори за 

промяна на съществуващата действителност. Той говори за действителната липса на 

цел в абсурдното човешко съществуване, ако ние самите не въплътим смисъл в 

абсурдното, но не е ли точно това целта на изкуството - да очертае пътя на красивото и 
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възвишеното, внасяйки смисъл в човешкия живот. Подобно на главния герой от книгата 

на Албер Камю „Чужденецът“ - Мьорсо, който смята общоприетите човешки ценности за 

банални и абсурдни, така и според някои хора, изкуството може да бъде прието като 

едно абстрактно, абсурдно явление. Но безспорно изкуството съществува константно с 

човека, красивото е заложено изначално в неговата същност, защото красотата е вечна 

и неизменна спътница на  живота. 

Античният човек се стремял да бъде „добър и красив“, но представителят на 

модерното общество не се съобразява с древногръцката „калокагатия“. Точно 

обратното. Много често той е „лош и грозен“ в действията и съзнанието си. Лошият и 

грозният човек е далеч от красивото, хармоничното и възвишеното. Все повече 

възниква обаче необходимостта да ги търси и открива в света около себе си. Самото 

изкуство, такова каквото го познаваме днес, според мен е разбирано като „мост“ между 

човека и красивото, възвишеното - като есенция на неговата същност. Подобно на 

„моста”, за който ни говори Ницше в книгата си „Тъй рече Заратустра“. Това, което 

различава човека от животното, е способността за самоосъзнаване, целеполагане и 

естетическо оценяване на нещата. Спре ли той да се докосва до доброто, красивото и 

възвишеното, то неминуемо ще се превърне в звяр. Точно както Ницше описва 

сегашната позиция на човека като „мост” между звяра и Свръхчовека, така и изкуството 

ще е „мост”, предпоставка за появата на Нов човек – човекът Творец, който ще притежава 

собствена ценностна система, съвършен естетически вкус и уникален усет за красивото. 

След като изкуството е част от човешкия живот, то можем ли да приемем самия 

живот като „изкуство“ и цел за по-достойна форма на съществуване? Изкуството дава 

неповторимия шанс същността на човека да продължи да живее вечно чрез идеите на 

твореца – носители на истинската красота. Защото според Платон идеите идват от друг 

свят, в пъти по-възвишен от „света на материалните неща“. Факт е обаче, че човек живее 

в „материалното” - далече от съвършения свят на идеите и постоянно е изправен пред 

дилеми. „Изкуство” е да се намери правилното решение. Изкуството е живот! Животът е 

изкуство! Единствено човек има привилегията да бъде творец на собствения си живот 

чрез изборите, които прави, а точно според Хосе Ортега-и-Гасет „Живеенето е постоянен 

процес на решаване какво ще правим”. От най-ранна възраст до дълбока старост сме 

натоварени не само с ежедневни решения, но и с такива, определящи начина, по който 

виждаме света около нас и с целите, които си поставяме. В своя диалог „Федър“ Платон 

описва душата като колесница, водена от два коня, бял и черен, а съзнанието като 

конника, поставен пред решението да избере с кой от двата коня да продължи земния 

си път. Белият кон представлява доброто, хармонията, целенасочеността, смисъла и 

съвършенството. Черният кон е олицетворение на злото, хаоса, безцелността и 

незавършеността. Пред подобен избор ни изправя и Спиноза. Според него има два 

начина, по които човек може да вижда живота. Първият бива ограничен от егоистично 

затворения кръг на полезрението, разглеждайки живота като „Sub specie durationis” – 

въпрос на време. Вторият начин е по-глобален, използвайки „Очите на вечността” – 

душата, разбирайки всичко като „Sub Specie Aeternitatis” – въпрос на вечност. От друга 

страна, философът и писателят Албер Камю подтиква всеки разумно мислещ човек поне 
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веднъж в живота си внимателно да обмисли своето съществуване и да намери смисъл и 

цел в абсурдното.  

Хосе Ортега-и-Гасет казва, че „Изкуството няма право на съществуване, ако се 

ограничава само да възпроизвежда действителността, дублирайки я безсмислено. 

Неговата мисия е да създаде един въображаем „хоризонт”. За мен това е и основната цел 

на изкуството. Само по себе си красивото, възвишеното има за цел да „отнесе” човека в 

един уникален свят, позволявайки му да разгадава послания, да открива смисъл, да си 

поставя цели. А каква по-значима цел и по-голямо „изкуство” от това човек да съхрани 

доброто, истината и красотата и да бъде Творец на собствения си живот?! 
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ТИХОМИР ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ 

МГ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ 

ГРАД ВАРНА, ОБЩИНА ВАРНА, ОБЛАСТ ВАРНА 

IВО
 МЯСТО В ПЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„СПРАВЕДЛИВОСТТА Е БЕЗПОМОЩНА БЕЗ СИЛАТА, 

СИЛАТА Е ТИРАНИЧНА БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТТА.“ 

БЛЕЗ ПАСКАЛ 

Справедливостта е сред основните етически категории, която обозначава онова, 
което трябва да бъде съобразно представите за същността на човека и неговите права. 
За да може реално да присъства в едно общество, тя си служи с различни механизми, 
като неин основен поддръжник са законите. В този смисъл справедливостта като че ли 
изцяло се обвързва с тяхното прилагане и упражняването на силата им, за да бъде 
възстановено нарушеното равенство. От друга страна, човекът е многообразно 
същество и дори се стига до момента, в който овластено лице пренебрегва закона като 
норма на справедливост с цел лично облагодетелстване от дадената му сила. По този 
начин става ясно, че обвързването на справедливостта и силата е неизбежно и внася 
необходимия баланс сред хората. 

Темата за справедливостта и произтичащите от нея човешки действия са обект на 
разсъждение още от Античността, като според представите на древните гърци тя е една  
най-всеобхватната от четирите основни елински добродетели. Извършването на 
несправедливо дело бива заклеймено като недобродетелно, но съвсем друг смисъл се 
придава на отказа от извършване на такова деяние. В този контекст Сократ обвързва 
справедливостта със съблюдаването на законите на държавата. Именно те биха могли 
да се разгледат като мяра, определяща границите на човешкото поведение и 
следователно като висша инстанция, внасяща справедливост. Разбира се, съществува и 
друга инстанция - вътрешна, която е последен критерий за това дали една постъпка е 
справедлива – според Сократ това е съвестта. Той я разглежда като демон, който винаги 
му казва какво не бива да се прави, тоест тя има възпираща функция. Само единството 
на тези две инстанции е способно да ръководи човека към добродетелно съществуване, 
дори това да означава себеотрицание – в случая на Сократ, той изпива чашата с отрова, 
избирайки да претърпи несправедливост с цената на живота си, вместо да постъпи 
несправедливо и да не се подчини на всеобщото решение. 

От Сократовите разсъждения става ясно, че справедливостта е обвързана със 
силата на закона и собствената морална принуда, но като че ли остава неизяснен 
въпросът за рамките, в които силата следва да бъде упражнявана. Човешкият опит е 
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доказал, че управлението, водено от собствените егоистични цели, никога не може да 
разпредели пропорционално благата и вредите, което всъщност представлява и тази 
категория. Точно на това се опира Аристотел в своите разсъждения, като най-
впечатляващото при него е, че той разглежда хората като неравни – по способности, 
достижения, като дори стига до природната диференциация на господари и роби. Това 
в голяма степен е ключово за определянето на съвършеното според него държавно 
управление – аристокрацията. Аристотел поддържа тезата, че тиранията, олигархията 
и демокрацията са изродени форми на управление и не се грижат за всеобщото благо, 
а за това на отделни групи. По този начин се избягва от същността на справедливостта 
като въздаваща пропорционално - силата на закона удобно се използва за собствени 
цели, а цялото общество претърпява несправедливост. Именно затова е крайно 
необходимо властта да бъде поверена на най-добродетелните, тоест на най-способните. 
Това би запазило крехкия баланс между силата и справедливостта, на който се опира 
сигурността в човешкия живот. 

Аристотеловите възгледи са нагледен пример за това, че в основата на всеобщото 
благо стои справедливото разпределение, изразено според древногръцкия мислител 
чрез геометричната пропорция, която дава според заслугите. Но не бива да се забравя, 
че човекът е многолик и не рядко възникват казуси, които изискват единствено 
възстановяването на хармоничното равенство без значение от субективните 
характеристики на участващите в спора. В този смисъл така внесеното възмездие може 
да не бъде достатъчно за ощетените и те да потърсят друг способ за възстановяване на 
справедливостта. Тук става въпрос за отмъщението като въздаяние за стореното зло. 
То винаги се въвежда в отсъствието на формалното право и в голяма степен може да се 
определи като „вземане на силата в собствени ръце“, тоест пренебрегване на всеобщото 
законодателство в името на личните убеждения. Този тип възстановяване на хармония 
често е съпроводен с извършването на поредица от незаконосъобразни дела, а съгласно 
Сократовите разсъждения това е несправедливо. Нека да разгледаме едно от най-
типичните проявления на отмъщението – кръвното, според чието схващане убийството 
на член от семейството може да бъде отмъстено с убийство на човек от враждуващото 
семейство. Тези несправедливи актове водят не просто до постоянно въздаване с 
егоистични цели, но и завъртат хората в порочен кръг, от който няма излизане. Става 
ясно, че от подчиняването на силата единствено на собствените възгледи следват 
недобродетелни дела, което води до своеобразна тирания. Тук можем да си припомним 
думите на Конфуций, който казва: „Ако тръгнеш да отмъщаваш, изкопай два гроба!“. 

Дотук разгледаните възгледи насочват предимно към законовата уредба, която 
като че ли най-пълно представлява единението на сила и справедливост. Оттук логично 
възниква въпросът дали и по какъв начин биха съществували тези две категории в 
хипотетично съществуващо човешко състояние преди държавното обединение. 
Разбира се, това е естественото състояние на човека, наложено от теоретичната 
необходимост да се обясни възникването на политическия ред. В него властва 
единствено естественият закон, чийто върховен принцип е запазването на сътворената 
от Бога природа. Според Хобс е ясно, че хората се раждат с еднакви физически и 
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умствени способности, а друг велик мислител – Русо, го допълва с твърдението, че в 
естественото състояние хората имат всичко необходимо за своето съществуване. 
Именно тази приравненост и подчиненост на единствен закон прави наличието на 
нравственост невъзможно. В такова състояние на хората им липсва мотив за развитие, 
те не познават фундаменталната разлика между доброто и злото, а с това се обезсмисля 
и същността на делата им. Те не могат да фиксират дадено деяние като справедливо, 
защото не познават несправедливостта. В този смисъл съществуването на 
справедливост в извъндържавно обединение не би било възможно. 

Разбира се, това не отговаря на въпроса каква е ролята на силата в това човешко 
състояние. Тук тя не бива балансирана по никакъв начин и следователно може да бъде 
прилагана неограничено. Проявата ѝ би била забележима само при престъпването на 
естествения закон, което се съпровожда с унищожаването на нарушителя. Като 
следствие от това Джон Лок изказва твърдението, че в естественото състояние всеки 
човек сам е съдия и изпълнител на присъдите, тоест силата е изцяло дадена на всички 
склонни към пристрастие хора без устойчива ценнностна система. Такова положение 
неизбежно би довело до война, а това би било пагубно за всички. Това е една от 
причините, които налагат създаването на т. нар. „Обществен договор“, чиито теоретици 
са гореспоменатите Лок, Хобс и Русо  – форма на съдружие, в която личностите 
доброволно дават част от правата и задълженията си на определени от тях лица за 
фиксиран срок от време. От това определение се стига до заключението, че избраните 
лица са в най-общия смисъл изразител на всеобщата, народна воля и като че ли най-
пълно изразяват баланса между силата и справедливостта. Оттук обаче се повдига 
въпросът какво би станало, ако същите тези лица започнат да противоречат на 
народната воля, водени от егоистични намерения. Отговорът на Лок и Русо е 
категоричен – подобно поведение заслужава насилствено сваляне от властта чрез 
революция. 

Мотивите, които водят човек в неговите несъобразени с всеобщото благо 
намерения, са резултат от неговата многообразна природа. От това следва, че 
законодателството не би могло и не е само правно. В тази връзка Имануел Кант, един 
от най-забележителните философи на Новото време, разглежда вътрешното 
законодателство. Той поддържа убеждението, че възможността за морал следва да се 
търси само в чистите понятия на разума. Така се придава особена важност на 
вътрешните принципи на нашите действия, а в този смисъл понятието за дълг излиза 
на преден план и се свързва с принудата от страна на закона. Всички нравствени 
постъпки следва да бъдат свързани с изпълнението на дълга, тоест от уважение към 
дължимото, към категоричния императив. Според него човечеството трябва да бъде 
използвано винаги като цел, никога само като средство. А най-достойните цели, 
определящи човешкото в нас, са свързани със самоусъвършенстването и постигането 
на чуждото щастие. Оттук става ясно, че следването на категоричния императив 
гарантира действия в полза на справедливото всеобщо благо, а това е още едно 
доказателство за значимата обвързаност между силата и справедливостта. 
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Проследявайки възгледите на мислители от различни епохи, става ясно, че тезата 
на Паскал се потвърждава. Справедливостта и силата не просто са обвързани, те зависят 
една от друга и в голяма степен касаят зависимостта между правото и морала. Докато 
първата категория може да бъде оспорена, то втората винаги е явна и заради това често 
бива обвинявана. Противоречието между всеобщата воля, изразител на която е най-вече 
правното законодателството, и личните нравствени убеждения, би могло да тласне 
хората към отмъщение, което не е способно да възстанови желаната хармония. Но 
съществува и още една възможност. Тя е да съобразим действията си с категоричния 
императив и по този начин да направим възможно съчетанието между правно и 
вътрешно законодателство с цел всеобщо благо, съобразено със собствените 
потребности. Така човек достига до висш етап на развитие, в който той, опрян на 
законите и нравствените си убеждения, е способен да действа разумно, воден от 
чувството за справедливост и подкрепен от силата на морала. 
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ЕЛИНА ИВАЙЛОВА АЛИПИЕВА 

ПЕГ „ЙОАН ЕКЗАРХ” 

ГРАД ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА 

IВО
 МЯСТО В ШЕСТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIII ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„СПРАВЕДЛИВОСТТА Е БЕЗПОМОЩНА БЕЗ СИЛАТА; СИЛАТА Е 

ТИРАНИЧНА БЕЗ СПРАВЕДЛИВОСТТА.” 

БЛЕЗ ПАСКАЛ 

Философията е в основата на редица  социални и икономически теории, 

изпробвани през различните исторически периоди. Те са израз на нейната практическа 

насоченост, чиято цел е по-добра обществена уредба, едно прогресиращо общество. 

Затова то трябва да бъде справедливо устроено, а абсолютна справедливост е 

невъзможно да бъде постигната в свят, чийто уредник е силно пристрастният, 

подвластен на афектите си и дуалистичен човек. 

Неразрушима е връзката между справедливост и сила, защото и двата феномена 

губят смисъла си, когато не действат в единство. 

Крепител на човека и на общността като цяло е нравствеността, моралът. Дали е 

вроден, придобит, или човешкото съзнание е просто „tabula rasa”, както мисли Лок, то 

никога няма да ни стане напълно ясно. Но все пак общността налага своите възгледи и 

норми върху формиращата се личност чрез метод, наречен възпитание. „Да се 

проповядва морал е лесно, да се обосновава е трудно”, мисли Шопенхауер. Нужен е опит, 

който да уплътни сухата теория, да я направи практически приложима. 

Справедливостта обаче не е теория. Тя е най-превъзходна сред добродетелите според 

Аристотел. Чрез справедливостта „всеки получава своето". Тя е вродено усещане, което 

я абстрахира донякъде от морала. С него обаче я сродява нравствената ѝ природа. Тази 

дуалистична принадлежност я прави уникална, превръща я в мост между нравствените 

норми и правните закони, подчинявайки ги, определяйки целта, смисъла им. Тук се 

заражда диалектическата връзка между двата закона, противоречащи си, но допълващи 

се. Нравствеността е трансцендентално общение с дълбоката човешка същност, с 

преекзистенциалния душевен етап, изхождайки от Платоновите идеи, с пригодните 

добродетели, строго индивидуални за всеки, вземайки предвид възгледите на Сократ. 

Тук личността влиза в конфликт с правните норми, пред които е просто лице. Това е 

справедливо на пръв поглед, но никога не се прилага напълно поради историческата 

релация, поради факта, че законът е част от държавния инструментариум, пресиращ 

човека. И така справедливостта се превръща в гъвкава променлива, служеща в интерес 

на някого. Тук обаче трябва да бъде пояснено, че самата справедливост се разслоява на 
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нравствена и на правна, представена в лицето на съда, на Темида, която трябва да 

отсъди с вързани очи. На практика обаче никой не отсъжда без да гледа подсъдимия. 

Съществува и друга зависимост между двата закона. Правният е безпочвен без 

нравствения, защото е създаден на негова основа. Нравствеността обаче не е гарант за 

спазването на ред в социума, защото има различни степени на намеса на съвестта, която 

невинаги отреагира в нужните моменти. Затова моралът остава в пределите на 

абстрактното и се конкретизира именно чрез правото. Поради тази причина 

философите емпиристи призовават за създаване на обществен договор, на система от 

правила, материализираща абстрактното понятие нравственост. 

И така, законът вече е създаден, но с това работата не е свършена изцяло. Той 

трябва да бъде наложен, без да подминаваме деспотичната нотка в семантиката на тази 

дума. Законът се налага от държавата и се следва най-строго. Ще се позова на един 

исторически пример. На всички ни е известен създателят на първите писани закони – 

хан Крум. Преди него векове наред не е имало изковани категорични норми. Явно в този 

период населението си е позволявало своеволия, явно в онези далечни времена 

нравствените устои са били толкова разклатени, че опирането на тях е било 

невъзможно. Затова справедливостта е трябвало да бъде подпомогната от силата на 

властта чрез сурови наказания. Инстинктът за самосъхранение е една от най-силните 

прояви на първичното в нас и затова застрашаващите живота наказания всяват такъв 

страх, а той от своя страна усмирява бушуващите афекти и намеренията, които са отвъд 

представите за морално. 

Стигаме до извода, че справедливостта възтържествува, когато се изпълни 

наказание, било то и смъртно. Кой обаче има правото да осъжда? Разкъсван между 

протяжната и мислещата субстанция, човекът става жертва на разяждащите го демони 

– афектите. Те ни правят жестоки, когато съдим, крайни, когато става въпрос за чуждия 

живот. Човекът претендира за справедливост, за морал, нарушавайки нравствените 

закони. „ Който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея”, казва Исус Христос 

на хората, довели хваната в прелюбодейство жена. Чак след тези думи съвестта им 

проговаря и всички се разотиват. Може би това е ситуация, в която справедливостта все 

пак  побеждава силата.  

Хуманизмът е благородна любов, присъща на тези, които са преборили афектите 

си, или на тези, които са били осъждани на смърт. Руският класик Фьодор Достоевски е 

преживял такава  ситуация, по повод на която заема необичайна позиция относно 

смъртното наказание в романа „Идиот”. „Да убиваш зарад убийство, е  несравнено по-

голямо наказание, отколкото самото престъпление”, пише Достоевски. Обяснението е, 

че онзи, когото убиват разбойниците, до самия край се надява, че някак ще се спаси, а 

осъденият живее и умира с мисълта, че  гибелта му е сигурна , което причинява най-

силна мъка. Отнета е надеждата, с която е „ десет пъти по-лесно да умреш”. „ Не бива да 

се постъпва така с човека”, завършва Достоевски. 

Търсейки справедливост в пределите на държавата, то няма как да не бъде 

споменато едно интересно наблюдение на Платон, а именно кръговрата на държавните 

форми. Ще си позволя да проследя механизмите, движещи този кръговрат. Изхождайки 

от втората част на заглавния афоризъм, то ще е редно да започна от тиранията – 
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изродена форма на царската власт според Аристотел. Няма как човек да завземе властта 

сам, той трябва да има поддръжници. Така действа и кандидат-тиранинът – първо 

открива партньори, на които обещава да защитава интересите. От тази гледна точка 

тиранията е изключително удобна, защото не е нужно да се дават обяснения за 

действията както е при демократичния режим. В един момент обаче тиранът започва да 

се мисли за независим и неограничената власт му дава това основание. Затова той се 

обръща срещу партньорите си, отказва да им служи, опитва се да ги затвори или да ги 

убие. Управлението му е непоносимо за всички и затова бившите му партньори „яхват” 

вълната на народното недоволство и извършват държавен преврат. Властта е редно да 

бъде поделена между народните спасители и така идва ред на аристократичното 

управление. В началото всичко върви добре, но с времето аристокрацията се превръща 

в тимокрация, т.е. управлява една малка група заможни аристократи. Алчността им 

нараства, а този афект ги подтиква към все по-неразумни и дръзки действия, докато се 

превърнат в изродената форма на аристократите – олигарси. Според Платон 

добродетелта е поставена на везна с богатството – едното намалява за сметка на 

другото. Народът чувствително обеднява, недоволства. В един момент олигарсите се 

усещат и решават да приложат хитрост – те предлагат демократично управление, 

изродена форма на народната власт. Така олигарсите запазват властта си в сянка и в 

същото време укротяват народното недоволство, подсигурявайки си спокойствие. 

Настъпва време на упадък, защото тази система е изхабена. Заражда се нова група в 

опозиция на управляващите. И понеже народът ненавижда властта на много, то новите 

претенденти предлагат еднолично централизирано управление. Така започва 

кръговратът отново. 

Къде обаче е мястото на справедливостта? В своята истинска същност тя не 

съществува в свят, воден от егоистични финансови интереси. Справедливостта се 

превръща в онази празна химера, която оставят на народа да гони, за да служи покорно 

на своите господари. В един момент обаче тя се проявява под формата на възмездие – 

част от планомерно устроения космос, дело на всевиждащия и управляващ 

безпределния всемир Логос. 

Връзките между справедливост и сила, между морал и право са неразривни. Те са в 

основата на обществените процеси, на управлението, на кръговрата на властта, 

снемайки се и потъвайки дълбоко в дуалистичната човешка същност. 
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МОНИКА МИРОСЛАВОВА КОЛЕВА 

СУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“ 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО В ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIV ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

ОБИКОЛКА НА ГРАДА 

Едно момче било толкова упорито, че щом вземело решение, никога не се отказвало 

от него. Веднъж обаче се случило така, че то не успяло да завърши своето начинание. 

Името на момчето било Паоло. 

Паоло бил много любознателен. Не можел да стои, без да прави нещо интересно 

или полезно. Никога не скучаел, защото винаги можел да си измисли някаква игра или 

някаква работа — изобщо занимание. Един ден нямали училище и Паоло останал сам 

вкъщи. Написал си набързо домашните, след което разтворил  върху масата една голяма 

карта на града, в който живеел. Загледал се в картата и видял мрежа от булеварди, улици 

и площади, по-гъста в центъра, по-рядка там, където крайните квартали преминавали в 

полето. Неусетно пергелът се оказал в ръцете му и Паоло веднага очертал един голям 

правилен кръг върху тази плетеница от линии и петна. Странна идея се родила в главата 

му и той взел решение: 

– Ще направя обиколка на града. Но обиколка по правилен кръг, като следвам пътя, 

начертан върху картата от пергела. 

Набързо пъхнал картата в джоба си, взел една кифла в ръка, в случай че огладнее 

по пътя, и се изстрелял навън. Огледал се и решил, че ще тръгне наляво. На картата 

кръгът вървял известно време по улицата, след това я пресякъл на място, където нямало 

пешеходна пътека. Но Паоло не се отказал от намерението си. И той като кръга пресякъл 

улицата. Внезапно се озовал пред една голяма желязна врата, погледнал пак картата и 

открехнал вратата. Вътре нямало никого. Влязъл и се намерил в един двор, след което 

видял, че по-нататък има стълбище... За негово щастие зад стълбището имало малко 

прозорче, но било много нависоко. Отново погледнал кръга на картата си и решил, че ще 

трябва да мине оттам. Друг изход нямало. Опитал се да се изкатери до прозорчето, но 

изведнъж зад гърба си дочул мъжки глас. 

– Къде отиваш, момченце? – попитал гласът. – Веднага слизай оттам! Да не искаш 

да задигнеш нещо?… Не, не ми приличаш на крадец. Да не би да правиш гимнастика? 

– На мен ли говорите? – стреснал се Паоло. 

– Разбира се, че на теб говоря. Да не си направил някоя беля и сега да се страхуваш, 

че ще те хванат? 

Паоло малко се обидил, но му отговорил, че би искал само да мине в отсрещния 

двор. Господинът му обяснил, че спокойно може да слезе, да заобиколи къщата и да 

влезе през съседната врата. Паоло се съпротивил и отвърнал, че не може, защото трябва 
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да следва кръга. Уверил го, че не е направил нищо лошо. След това огледал внимателно 

господина. Сторил му се добър човек и решил да му довери плана си…  

– Обиколка на града по кръг, нарисуван с пергел? – повторил господинът: – Това ли 

искаш да направиш? 

– Да, господине. 

– Но това е невъзможно. Ако се намериш пред стена без прозорци, какво ще 

правиш? 

– Ще се изкача по нея! – отговорил му веднага Паоло. – А ако е много високо ще 

прокопая дупка в стената и ще мина по нея. 

Тогава господинът го попитал как ще постъпи, ако следвайки кръга, се озове до 

брега на реката – там, където тя е най-широка и няма мостове. 

Паоло отговорил, че може да плува и ще преплува реката. 

– Ясно, ти си от онези, които не се предават лесно, така ли е? 

– Да. 

– Намислил си, значи, един план, точен като кръг, начертан с пергел… Е, какво да 

ти кажа? Опитай! 

– Тогава ще ми позволите ли да мина през прозорчето? 

– Нещо повече: ще ти помогна. Ето, ще ти направя стъпало с ръце. Стъпи с единия 

крак, хайде!… И внимавай да не паднеш, като скачаш от другата страна… 

– Много ви благодаря, господине! Довиждане! 

Паоло продължил напред, или по-точно напред и малко встрани, тъй като трябвало 

да върви в кръга, без да прави нито крачка извън линията, която начертал. Така стигнал 

в подножието на един паметник. Паметникът бил бронзов кон, който удрял с копието си 

по мраморна плоча. На коня имало един герой, който Паоло не познавал. Той държал в 

лявата си ръка юздите на коня, а с дясната си ръка сочел някаква неизвестна цел. Паоло 

погледнал и видял, че сочи точно по кръга на картата му. Започнал да мисли какво да 

прави. Дали да мине под краката на коня?  Или да се прехвърли през главата на героя? 

Или пък да заобиколи паметника? 

Докато стоял и размишлявал как да не наруши линията, която сочела точно по 

кръга, в далечината забелязал един възрастен господин, продаващ картини. „Навярно 

господинът е художник”, помислил си Паоло. 

Минавали много хора, но никой не спирал и не поглеждал картините му. А 

картините изглеждали красиви. На Паоло му се приискало да се приближи и да ги 

разгледа. Но знаел, че ако приближи художника, ще наруши линията на кръга, начертан 

върху картата, и това ще сложи край на начинанието му. 

Докато се опитвал да вземе решение, Паоло забелязал, че господинът трепери от 

студ. Втренчил се в него – в старите му дрехи, в протритите обувки, в отдавна 

небръснатата брада. По всичко личало, че господинът се намира в затруднено 

положение. 

Паоло го гледал с умиление и сърцето му се свивало, защото искал някак да 

помогне. Загледан в изящните картини, наредени на улицата, той дълго не помръднал 

от мястото си. 
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Междувременно започнало да ръми и станало по-студено. И в един миг Паоло 

решил, че пътешествието му приключва тук и сега. То можело да почака, щял да го 

направи друг път. Тръгнал право към възрастния господин. А щом го достигнал, спрял 

пред него. Художникът вдигнал глава и погледнал с надежда момчето. Помислил, че то 

иска да купи някоя от картините му. 

– Желаете ли да си купите картина, млади господине? Ще Ви я продам евтино, само 

за един грош, колкото да мога да си купя къшей хляб, не искам много! Ще Ви дам най-

добрата!  

Очите на Паоло се напълнили със сълзи. Доброто му сърце забило силно. 

– Но аз не нося пари! – казал той. А след това извадил от джоба си кифлата, която 

взел за из път и я подал на художника. Тя била малка, но Паоло разполагал единствено с 

нея. Възрастният господин веднага отхапал голям залък и с тих глас благодарил на 

момчето. След това посегнал и му подал най-хубавата си картина. Не поискал пари. 

Усмихнал се и му казал, че с постъпката си го е направил много щастлив. Паоло се смутил, 

но взел картината в ръце. Това бил най-ценният подарък, който бе получавал досега. 

На другия ден Паоло отново излязъл и прекосил  площада, но този път в джоба му 

нямало кифла, а няколко гроша, с които искал да плати за картината. Огледал 

внимателно целия площад, но никъде не видял господина с картините, а толкова му се 

искало да плати. Това нямало да го накара да спре да го търси. Той силно вярвал, че един 

ден ще го намери. 

Когато се прибрал у дома, Паоло окачил картината на видно място в стаята си, за 

да му напомня за доброто, което е направил. Почувствал се щастлив при спомена за 

усмивката, която се появила на лицето на стария господин след срещата с едно 

непознато момче, съумяло да оцени труда му. Паоло осъзнал, че давайки кифлата си, не 

просто е заситил глада на бедния художник, а му е подарил надежда.    Замислих се 

какво щеше да стане, ако Паоло беше обиколил града по линията, която следваше. 

Вероятно щеше да е доволен, но нямаше да забележи треперещия от студ стар художник 

и неговите изящни картини, щеше да осъществи една своя мечта, но нямаше да се сдобие 

с красив спомен или да подари на някого искрица надежда. Ето защо смятам, че тази 

случайна среща, която го отклони от пътя му, бе истински ценна. 

Паоло постъпи правилно и не съжали за това. Силно вярвам, че някой ден той 

отново ще срещне художника и ще му изкаже своята признателност за картината, 

благодарение на която е осъзнал колко важно е да бъдеш добър и да не затваряш очите 

си за болката на останалите. 

Сигурна съм, че Паоло ще има много време да осъществи своите многобройни 

мечти, тъй като е умен и упорит. А упоритите хора винаги намират начин да успеят. 

Независимо, че направи компромис с една своя мечта, Паоло се почувства доволен и 

щастлив, защото начинанието му го отведе на неподозирани места и му разкри една 

важна тайна – нищо не носи по-голямо удовлетворение от направеното добро. 

Приветствам неговата постъпка и му пожелавам да продължи да следва мечтите си, а 

наред с това – някой ден да се превърне в един добър и благороден възрастен. 
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МАРГАРИТА ЕВГЕНИЕВНА СПИРИДОНОВА 

СУ ” ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

IВО
 МЯСТО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIV ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„НЕ МОЖЕШ ДА СЕДИШ В ТВОЯ ЪГЪЛ НА ГОРАТА, 

ЧАКАЙКИ ДРУГИТЕ ДА ДОЙДАТ ПРИ ТЕБ. 

ПОНЯКОГА ТРЯБВА ТИ ДА ХОДИШ ПРИ ТЯХ.“ 

Времето тече бързо, то е променливо. Както казва немският философ Артур 

Шопенхауер: «От гледна точка на младостта животът е безкрайно бъдеще, а от гледна 

точка на старостта – непродължително минало.» 

Представете си, че сте млад, пълен със сили и енергия, но стоите вкъщи и скучаете. 

Не ходите никъде и не правите нищо... А сега си представете, че вече не сте младеж, а 

стар човек. Всяка сутрин се събуждате, ставате и извършвате рутинни неща. Всичките 

ви дни са еднакви и ако ви питат, ще кажете, че сте правили това цял живот. Защо нямате 

какво да си спомните? Защо, когато имахте възможност да се занимавате с нещо 

интересно, седяхте пред телевизора или пред компютъра и получавахте виртуално 

удоволствие, намирахте виртуални приятели, които толкова бързо се забравят? 

Вероятно защото нямахте желание за промяна, за движение, за развитие. Научавайте 

нещо ново, наслаждавайте се на реални приятели и истински забави, които с 

удоволствие ще си спомните в напреднала възраст. Малките радости с приятел се 

превръщат в един щастлив живот. «Животът не са тези дни, които са минали, а тези, 

които сте запомнили» - мисли Габриел Гарсиа Маркес, известен колумбийски писател. 

В нашия живот има много срещи и запознанства. Някои хора ни привличат, други 

ни отблъскват. «Другар с всички е ничий другар» – твърди Аристотел. Затова наши 

приятели стават само тези, които ни привличат, с които имаме общи интереси. Точно 

при тях задължително трябва да отидем, ако ни е необходима подкрепа, помощ, ако 

искаме да споделим нещо с хората, на които имаме доверие или просто, ако се нуждаем 

от интересна компания. Точно с тези приятели ние се учим да мечтаем и да 

осъществяваме мечтите си. 

Не винаги отивай при другар, за да молиш помощ, понякога идвай, за да я 

предложиш. Защото, преодолявайки бедите заедно с приятел, ние чувстваме повече 

радост. Британският публицист Джозеф Аддисон казва: «Смисълът на истинското 

приятелство е, че то удвоява радостта, а страданията дели на половина». 

Щастлив правят човека емоциите и преживяванията му, които той черпи от 

собственото обкръжение и околния свят. Какво да правят тези, които отдавна не са се 

чувствали весели и живи? Срещнете се с приятелите си, направете нещо заедно и 

веднага ще се усетите по-добре. Английският политик и писател Бенжамин Дизраели е 
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казал: «Действието не винаги ни носи щастие, но няма щастие без действие». Ние идваме 

на този свят сами. Ние действаме, ние намираме своите приятели, като си оказваме 

взаимна помощ и доверие. Мъдра поговорка гласи, че «Другар в беда се познава». 

Шансът да направим нещо в живота не е единствен. Единствен е само животът. И 

той става все по-кратък с всяка минута. 

Колко минути ти остават? 

Иди и започни да действаш СЕГА! 
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СВЕТОЗАРА НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА 

ОУ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ 

ГРАД ПЕРНИК, ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК 

IВО
 МЯСТО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIV ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„НЕ МОЖЕШ ДА СЕДИШ В ТВОЯ ЪГЪЛ НА ГОРАТА, 

ЧАКАЙКИ ДРУГИТЕ ДА ДОЙДАТ ПРИ ТЕБ. 

ПОНЯКОГА ТРЯБВА ТИ ДА ХОДИШ ПРИ ТЯХ.“ 

Светът, в който живеем, непрекъснато се променя. Много често това ни кара да 

бъдем нервни, отчаяни, затворени в себе си,  изпълнени с гняв и омраза. И понякога 

забравяме, че човек не живее сам на този свят. Всичко, което правим, по някакъв начин 

е свързано с другите хора. Общуването с другите е начин да се разбираме, да имаме 

приятели, да изразяваме мислите, мненията и чувствата си, да споделяме страховете, 

тревогите и надеждите си. В различни моменти от живота си всеки от нас е изправен 

пред различни избори. Правейки избори, понякога имаме нужда не просто от съвет и 

решение, а от мъдростта, доказана във времето. Такава мъдрост се съдържа и в книгата 

на Алън Милн, любима не поколения малки и пораснали деца – „Мечо Пух“. Всеки от нас 

може да намери в книгата мъдрост, която ни учи как да бъдем добри, да бъдем верни на 

приятелите си, да опознаем света. „Мечо Пух“ е и книга за ценността и важността на 

приятелството в живота на всеки. 

Изборът да останеш „в твоя ъгъл на гората“ означава безразличие към околните, 

нежелание да общуваш, да разбираш другите и да бъдеш разбран. Цитатът от „Мечо Пух“ 

може да бъде отнесен към приятелството, но и към човешките взаимоотношения 

изобщо. Ако очакваш другите да дойдат при теб, без да си им показал, че го искаш, те 

няма как да разберат, че са желани или че имаш нужда от тях. Ако мълчим, другите не 

знаят какво искаме и какво чувстваме. Понякога трябва първи да подадем ръка, да 

покажем желание да общуваме. 

Има моменти, когато един човек се чувства тъжен, нещастен или има нужда от 

помощ. Този човек чака другите да дойдат при него, но всъщност се е затворил в себе си, 

не е показал по никакъв начин, че има нужда от тях. 

В общуването хората обменят мисли и информация не само чрез думите, но и чрез 

поведението си. Когато един човек е „затворен“, другите трудно го разбират и рядко 

имат желание да общуват с него. Да отидем при другите означава да им покажем, че 

имаме желание да бъдем приятели, да споделим мисли и чувства, че сме готови да 

помогнем или да потърсим помощ. 

Приятелството е една от най-силните връзки между хората. Връзката означава, че 

и двете страни трябва да полагат усилие, за да я поддържат. Например, ако аз си стоя 

вкъщи и не се обаждам на приятелите си, а чакам те да ми се обадят, в някакъв момент 



XXV Национална ученическа философска конференция „Човек.Свят“ 

77 

 

връзката между нас ще се прекъсне. Приятелите ми няма как да знаят как се чувствам 

аз, ако не споделя с тях. Ако не ги допускам до себе си, те просто няма да ме разбират и 

няма да бъдат до мен, когато имам нужда. В същото време, ако приятел има нужда от 

помощ, а аз не отида при него, той ще се почувства предаден. Да отидеш при другите 

означава не само да споделиш с тях и да потърсиш помощ, но и да им дадеш възможност 

те също да споделят. 

Разбира се, има моменти, в които човек просто иска да остане сам. Но да бъдеш сам 

и да бъдеш самотен са две различни неща. Нежеланието да напуснем своя „ъгъл“ ни 

обрича на самота. Да отидеш при другите означава да подадеш ръка на приятел, да 

помогнеш на непознат, да нахраниш бездомно куче, или просто да се усмихнеш. 

Решението на един човек да остане в своя „ъгъл“ или да избере да отиде при другите, е 

свързано едновременно със страх и с надежда. Тръгвайки към другите, понякога се 

страхуваме, защото не винаги знаем как ще бъдем посрещнати. Ами ако излезем от своя 

ъгъл, а там не ни чака никой? Тогава сме разочаровани и самотни, губим вярата си в 

хората. В същото време се надяваме, че по пътя си ще намерим човек, който ни разбира 

и харесва. 

Понякога „ъгълът“ може да означава и мястото, на което се чувстваме най-добре. 

Да останеш в своя ъгъл, не винаги означава да бъдеш сам или самотен. Ъгълът може да 

бъде място, изпълнено с любими неща. И е естествено да изпитаме страх, че ако 

напуснем това място, след това то няма да бъде същото. И ние самите няма да бъдем 

същите. 

В същото време всички сме чували израза „притиснат в ъгъла“. Тук оставането в 

ъгъла вече не е собствен избор, а резултат от отношението на другите към теб. И тук 

отново става дума и за страх, и за надежда, и за смелост. Страхът, че ако излезеш от 

ъгъла, ще бъдеш наранен. Надеждата, че някой е тръгнал към теб и те чака, за да те 

подкрепи. И смелостта да продължиш да живееш, да не се отказваш, да продължиш с 

доброта и обич да протягаш ръка към хората и света. 

Когато избираме между страха и надеждата, между излизането или оставането в 

„ъгъла“, е важна уговорката „понякога“. Това означава, че изборът не е само един. Този 

избор не зависи само от нас, но и от отношението и поведението на другите около нас. 

Има и ситуации, в които оставането в собствения „ъгъл“ е начин да се защитим от 

нещо, което ни натъжава или притеснява. Което означава, че всъщност понякога можеш 

„да седиш в твоя ъгъл, чакайки другите да дойдат при теб“. Защото вярваш, че оставайки 

там, ще разбереш кой наистина държи на теб. Едва когато си сигурен, че си струва, 

правиш крачката извън личното си пространство. В такива ситуации обаче трябва да 

имаме предвид, че другият отсреща може да се чувства по същия начин и да се тревожи 

дали го чакаме да излезе и да тръгне към нас. 

Какво се случва, ако двама души изберат да чакат другия да отиде при тях? Тогава 

връзката, общуването между тях не може да се получи. Те остават затворени в себе си, 

отчуждени не само един от друг, но и от всички останали. Остават всеки в своя ъгъл, със 

самотата и страховете си. 
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А ако и двамата тръгнат едновременно един към друг? Тогава побеждава 

надеждата, вярата в доброто у хората, в обичта и в приятелството. И така се 

потвърждава, че си струва да отидеш при другите, макар и само понякога. 
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ВИКТОР ПЕТРОВ ЦВЕТАНОВ 

ПГТ „МАКГАХАН“ 

ГРАД СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА, ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД 

IВО
 МЯСТО В ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIV ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

ФИЛОСОФСТВАНЕТО КАТО НАЧИН НА ЖИВОТ 

„КОЙТО ЗНАЕ ЩО Е ФИЛОСОФСТВАНЕ, 

ЗНАЕ ЩО Е ЖИВОТ И ОБРАТНО.“ 

НОВАЛИС /ФРИДРИХ ФИЛИП ЛЕОПОЛД БАРОН ФОН ХАРДЕНБЕРГ/ 

„Философия“ е гръцка дума и означава „любов към мъдростта“. Мъдростта от своя 

страна е висше знание и състояние на човека. Търсенето на истината и задаването на 

множество въпроси е в основата на прогреса и развитието на човечеството и науката. 

През Средновековието се е приемало, че Земята е плоска и е център на вселената, 

но през XIV век Николай Коперник променя това. През 1768 г. най-известният тогава 

химик, Лавоазие, бил помолен от Френската академия на науките да проучи „големия 

камък“, който паднал от небето до малко селце. Той им се изсмял, твърдейки, че от 

небето няма как да падат камъни, уверил ги, че свидетелите лъжат и търсят сензация. 

Престижната академия приела неговите доводи и властите арестували хората, изрекли 

тази „лъжа“. Минал още половин век преди науката да приеме съществуването на 

метеоритите. Всичко, което учим днес, е това, което знаем и приемаме за вярно в 

момента. Всяка година излизат нови проучвания, които преобръщат нашите представи 

за света, в който живеем. 

Философията е занимание, което открива пътища. Тя търси истината за 

реалността и живота в този свят. Всеки човек, който се стреми към познание и не се 

страхува да се съмнява и да задава въпроси, разширява непрекъснато кръга на своето 

знание. Любопитството, учудването, търсенето на обяснение, не само „Какво е това?“, но 

и „Защо?“ и „Как?“, ни помагат да разкриваме все по-голяма част от неизвестните, които 

ни заобикалят. Прилагането на знанията, които вече имаме, ни позволява да изследваме 

все нови и различни загадки, същевременно да проверим дали това наше знание е 

общовалидно. Апетитът ни към знанията и търсенето на отговори води и до 

поставянето на нови въпроси, така се оказваме в спирала, която е безкрайна. 

Философстването само по себе си представлява задаване на множество въпроси. 

Без да имаме дадени знания, ние не можем да задаваме въпроси, но без да задаваме тези 

въпроси, не можем да стигнем до нови отговори и съответно до нови знания. Една 
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японска поговорка гласи: „Без знания няма размишления, без размишления няма 

знания“. 

За част от хората постоянното задаване на въпроси е досадно и неприятно. Те не са 

склонни да се аргументират, да обсъдят и да изслушат въпроси или различно мнение. 

Ако просто приемаме фактите, които ни съобщават за абсолютна истина, то тогава ние 

просто приемаме, но не разбираме. Това не ни дава възможност да надградим знанията, 

които вече имаме. Още Конфуций е казал „Три пътя водят към знанието: пътят на 

размишлението – това е най-благородният път, пътят на подражанието – това е най–

лекият път и пътят на опита което е беда,  това е най–горчивият път“. 

Търсенето на смисъла на живота води до по-доброто му познаване, а само човек, 

който търси и знае, обогатява себе си и околните. Хората, които не познават и не се 

опитват да разберат живота, не живеят, а съществуват. Те не изпитват потребност да 

търсят отговори, защото не си задават въпроси.  Според Х. Март „Този, който не желае да 

се учи, никога няма да стане истински човек“. Аз мисля, че човекът става истински 

мъдър тогава, когато осъзнае колко малко всъщност знае и колко много има да учи. 

Прогресът във всяка научна област се дължи на хората, които търсят доказателства за 

всяко твърдение преди да го приемат за неоспорима истина. По този начин те намират 

все повече отговори и правят нови открития. 

Човекът осъзнава, че е неразделна част от околната си среда. За да разбере себе си, 

трябва да опознае света наоколо, да намери своето място и роля в него. Той си задава 

въпроси като: „Кой съм аз?“, „Защо съм такъв?“, „Защо съм тук?“, „Защо съм различен?“, 

„Какво харесвам?“ и т. н. и т. н., въпросите са безкрайни. Трудно е да намерим отговора 

дори на един от тях, а когато си мислим, че сме го открили, осъзнаваме, че е валиден само 

за определен момент. В различна ситуация и при различни обстоятелства получаваме 

различни отговори на един и същи въпрос. От там възникват и още нови въпроси. 

Разбираме кои са факторите, които ни влияят и ни карат да реагираме по различен 

начин, само когато си задаваме правилните въпроси. 

Често опознаваме себе си и 

чрез представата на околните за 

нас, което допринася за 

обективността на преценката ни и 

за по–доброто ни себепознание. 

Въпросите, които си задаваме, също 

разкриват какви сме ние, какво ни 

вълнува и кое е важно за нас. 

Разкриват дали за нас е важно само 

мнението на околните и как ни 

възприемат те, или сме обърнати 

към себе си и за нас е важно 

съдържанието, а не опаковката. 
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КОСТАДИН СВИЛЕНОВ ПАТРАНЕСКОВ 

ППМГ „АКАД. Н. ОБРЕШКОВ“ 

ГРАД БУРГАС, ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС 

 

IВО
 МЯСТО В ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

XXIV ФИЛОСОФСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЧОВЕК.СВЯТ“ 

„ЩАСТИЕТО Е ПРОСТАТА ХАРМОНИЯ МЕЖДУ ЧОВЕКА И 

ЖИВОТА, КОЙТО ВОДИ.“ 

АЛБЕР КАМЮ 

В последните пет години щастието се превърна в бизнес. „Coach“-ове, Инстаграм 

инфлуенсъри, всеки втори почти завършил психолог, който прави клипове в YouTube 

със заглавия като „Вкарай тези пет неща в твоето ежедневие и изкарай тези три“, 

„Поемай рискове, но отговорно!“ и „Гледай гларуса, който те събужда в 5 сутринта между 

43 и 56 секунди в очите за енергичен старт на твоя ден! “. С цел печалба хората се опитват 

да спечелят пари от поредната тема, която в този момент бива измествана от някоя 

друга. И някои всъщност успяват да припечелят немалко. 

Същевременно консуматорите на поредния виртуален продукт си водят бележки, 

сравняват идеи в търсене на перфектна формула, понякога въвеждат 16-те цифри на 

своята банкова карта в съмнителни сайтове, а времето... то тече. Претоварени с 

информация, тези хора приемат чуждите идеи за верни, без да са ги пробвали, без даже 

да са помислили върху тях. 

Идва денят, в който събраното знание ще бъде приложено, или поне това, което е 

запомнено. Срамежливото момче ще успее да заговори момичето, което гледа в 

училищния коридор в последните три години. Сдържаната девойка ще отвърне на 

хапливите шеги на колегите си със собственото им лекарство и всички ще се засмеят 

дружно. Измореният родител най-накрая ще успее да намери начин да привлече 

вниманието на малкото си дете с нещо, различно от телефон или таблет. Бум. 

Фойерверки озаряват небето в този славен миг. А после...? 

Клиповете/книгите/, подкастовете обикновено те учат как да се справиш с 

конкретен проблем. Повечето хора си мислят, че трябва просто да оправят едно-две 

неща и всичко останало ще си дойде на мястото. Тези едно-две и другите, невидими на 

пръв поглед проблеми, са само симптоми. Трябва ни лекар, който да третира причината, 

но какво всъщност прави той? Не те учи как да промениш някаква ситуация, а как да 

направиш интроспекция и как да се промениш фундаментално. А това е много страшно 

– изискват се месеци постоянство и експериментиране, за да разбере Аз-ът какво му е 

необходимо. И над колко много неща може да работи човек! Приоритизиране, начин на 

мислене, комуникация с другите, работна етика. Ако индивидът работи успешно върху 
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всички тези неща, той ще си построи живот, който му харесва. И така според Камю той 

със сигурност ще бъде щастлив. 

Тази идея съвпада и с неговата философия на абсурда. В един изначало лишен от 

смисъл свят, човек сам определя правилата, по които живее. А когато няма конкретна 

цел, човек може или да живее без такава, или да открие произлизащ от него смисъл. Но 

когато няма детерминираност, няма причина и следствие в абсолютно нищо, човек 

неминуемо ще си зададе въпроса „Заслужава ли си да живея?“. С изключение на 

безкрайно лутане в търсене на смисъл, пред човешкото същество стоят два варианта – 

самоубийството като изход от порочния кръг на безсмислието, или цялостно обхващане 

на идеята за абсурда и произтичащата от него абсолютна свобода – бунтът към всички 

норми, в които имаме съмнение, че са неправилни, живот според нашите собствени идеи 

в унисон с общочовешките ценности на достойнство и уважение. Всеки един човек, 

направил съзнателното решение да се изправи срещу абсурдния свят, заслужава тези 

две неща. 

Принципът на субективността е идеята, че „Всеки човек е един малък свят“. За 

екзистенциализма човекът първо съществува и след това се определя. Следователно 

този „малък свят“ е уникален, а индивидът трябва да намери свой собствен начин да 

постигне хармонията между себе си и живота. „Човек сам себе си прави.“ – Жан-Пол 

Сартр; но според принципа на субективността това означава, че той „прави“ и света 

около себе си. Следователно този, който е прегърнал абсурда, трябва да си даде ясна 

сметка, че с действията си той изгражда и своя собствен свят.  

Разбрахме, че човекът оформя живота си, живеейки. Случващото се може да 

разделим в две категории което е беда,  това, което правят заобикалящите го същества 

и обекти, и това, което прави той. Първите неща не зависят от него, но неговата реакция 

спрямо тях – положителна или отрицателна – показва на външния свят що за човек е той 

и какво желае той около себе си. Хората, с които е в противоречие, ще се отдалечат от 

него, а тези, с които са на едно мнение, ще се приближат до него. Втората категория са 

нещата, които самият индивид прави. Неговите действия по същия начин ще отблъснат 

мислещите различно и привлекат тези, с които има консенсус. Това са механизмите за 

оформяне на външния свят. 

Вътрешният се оформя отново от тези две категории. Ако реакцията към 

случващото се навън е искрена, Свръхаз-ът е доволен и душата е в мир. Ако мнението на 

индивида се влияе от някакви скрити, несправедливи мотиви, вътрешният баланс ще 

бъде нарушен. Аналогично, ако собствените действия са в унисон с вярванията и са 

морално оправдани, хармонията е налична. Ако тези действия са нечисти, тя е нарушена. 

Следователно хармонията зависи от това дали човек следва изцяло своя морален и 

идеен компас. На пръв поглед да го следиш изглежда елементарно. Той е вътре в теб, 

постоянно ти казва какво е правилно, знаеш, че ако го послушаш, ще се чувстваш добре. 

И все пак малко са хората, които го правят. Тези, които не го правят, трябва да имат 

много силни причини за това. 

Жан-Пол Сартр е прав за това, че човек сам изгражда себе си, но само когато той е 

осъзнат. В противовес на неговия цитат стоят всички влияния, които имат ефект върху 

нас от момента на съществуването ни до нашата смърт. Ако човек успее да намери себе 
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си, то той, за да започне да се изгражда положително, трябва първо да се отърси от не 

малко от нещата, научил до момента в живота си. Неоправдани страхове, психически 

бариери, травматични преживявания, съобразяване с хорското мнение и общо 

установените норми... Твърде много неща имат влияние. Чак когато индивидът успее да 

се освободи от негативния товар, може да намери позитивен такъв. После той трябва да 

го хване, изучи, сложи на гърба си и да се научи да върви с него. Това започна да звучи 

като един от онези клипове, които критикувах в началото на това есе. 

И както в края на тези клипове, нека преговорим наученото в днешното есе: първо 

се себеоткриваме. Осъзнаваме, че животът е абсурден и се възползваме от свободата, 

която ни е дадена, за да го построим по начина, по който ние искаме той да изглежда. 

После премахваме това, което ни пречи. Намираме това, което би ни помогнало, 

анализираме дали е правилно, или не и действаме. Опитваме, вероятно не успяваме, 

правим промени, опитваме отново. Тези, които са умрели, защото са дръзвали да мислят 

различно, са умирали щастливи – защото за тях съдбата да загинат в името на своите 

идеи е по-щастлива, отколкото да живеят в несъвместим с тях свят. Тези, които са 

оживели и са постигнали успехи, не съжаляват ни най-малко за трудностите, през които 

са минали. И затова последно, но определено не по важност - не изневеряваме на 

принципите си. 
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